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  َوَما تَُكوُن فِي َشأٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمْن قُْرآٍن َوََل تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إَِلا )

ةٍ  ُكناا َعلَْيُكْم ُشُهودًا إِذْ تُِفيُضوَن فِيِه ۚ َوَما يَْعُزُب َعْن َرب َِك ِمْن ِمثْقَاِل ذَرا

ِلَك َوََل أَْكبََر إَِلا فِي ِكتَاٍب فِي اْْلَْرِض َوََل فِي  الساَماِء َوََل أَْصغََر ِمْن ذََٰ

 .61-(*يونسُمبِينٍ 

ذَا ) ُ ۖ َشِهيدٌ بَْينِي َوَبْينَُكْم ۚ َوأُوِحَي إِلَيا َهَٰ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهادَةً ۖ قُِل َّللاا

ِ آِلَهةً أُْخَرىَٰ ۚ قُْل اْلقُْرآُن ِْلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ ۚ أَئِنا  ُكْم لَتَْشَهدُوَن أَنا َمَع َّللاا

ا تُْشِرُكونَ  هٌ َواِحدٌ َوإِنانِي بَِريٌء ِمما
 .19-(*اَلنعامََل أَْشَهدُ ۚ قُْل إِناَما ُهَو إِلََٰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داءــــااله

ار دلى اللهم اجعل هذا الجهد المتواضع صدقة على ارواح من سبقونا ا

 االخرة ولنا والهلينا،وهم كل من:

 رحما.تميعا جواخواني واخواتي وابنائهم وبناتهم وذرياتهم  والديناأرواح  -1

 .ترحما ميعاالى ارواح االقربين اعمامي وعماتي وخوالي وخاالتي وذرياتهم ج -2

دموا اوق الى ارواح من لهم فضل علينا ممن علمونا اوساهموا في تعليمنا-3

 جميعا.خيرا لنا 

ار دا الى بقونالى ارواح االصدقاء االعزاء وزمالء العمل والمهنة الذين س-4

 الحق جميعا.

 ت.االمواهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات االحياء من-5

 صدقة جارية لي ولزوجتي وابنائي وبناتي وذرياتهم.  -6

اء العزا كل االصدقاء والزمالءصدقة لمن قدم لي العون في انجاز الكتاب،و-7

  تكريما.

 

 

 

 

 

 

 

 



 محتويات الكتاب                 

 الكريم القرآنالمعلومات االقتصادية في -تاسعالفصل ال

 الحرث واإلنبات والزرع والرعي  -المبحث االول

 االشجار -المبحث الثاني

 الفواكه و الثمرات -لثالمبحث الثا

 الخضر و البقوليات والحبوب -المبحث الرابع 

 نباتات مختلفة -المبحث الخامس 

 الحبوب  -المبحث السادس 

  التجارة وما يتعلق بها-المبحث السابع 

 والميزان ووحدات الوزن  الكيل-المبحث الثامن

 الصناعة والمعادن -تاسعالمبحث ال

 في القرآن الكريم والبشر والناس االنسان-العاشرالفصل 

 المواد التي  خلق منها االنسان  -المبحث االول

 االنسانمراحل خلق -المبحث الثاني 

  .صفات خلق االنسان وسلوكه-لثالمبحث الثا

 والجن  اإلْنسادم و-رابعال المبحث

 كرامة اإلنسان -خامسالمبحث ال

 حقوق اإلنسان  -سادسالمبحث ال

 حواس سمع وبصر االنسانوعقل  -بعالمبحث السا

 تنظيم تصرف وسلوك االنسان وتربيته. -لثامنالمبحث ا

 اعضاء جسم االنسان في القرآن الكريم-حادي عشرالفصل ال

 الرأس ومحتوياته-المبحث االل

 الرقبة والعنق والحنجرة-المبحث الثاني

 اليدين واالصابع واجزاء اليد االخرى -المبحث الثالث



 الصدر والظهر والقلب-المبحث الرابع

 البطن واالطراف السفلى والفروج -الخامس المبحث

 الجلد والعظام والدم واللون-المبحث السادس

  القوم والبشر والناس والرجال والنساء في القرآن-الفصل الثاني عشر

 )االقوام(.وقومه وقرون قوم -المبحث االول

 .االقوام التي عذبها واهلكها هللا-المبحث الثاني

  والقبيلة والعشيرة. والناسالبشر -المبحث الثالث

 .والزمر االفواج والرهط والجند-المبحث الرابع

  .الوالدين والرجال والذكور واالناث -المبحث الخامس

 .اْمَرأَت  الزوجة والنساء و - المبحث السادس

 .االخوة واالخوات والعمام والخوال والنسب والصهر والحفدة -المبحث السابع

  .الهجرة -المبحث الثامن

 لكريماالحكمة والموعظة والعدل والحق واالمانة واالخالص في القرآن -الفصل الثالث عشر

 الحكمة والموعظة. -المبحث االول

 العدل والحق.-المبحث الثاني

 العمل والصدق واألمانة واإلخالص. -المبحث الثالث

 .واألميوناْلَجاِهل وَن واليعلمون -المبحث الرابع

 والفقر.الغنى -المبحث الخامس

   الفرح والحزن.-المبحث السادس

 البالء والصبر.-المبحث السابع

 الكرب والفرج. -المبحث الثامن

 الحكم والمواعظ والعبر في سيرة النبي ابراهيم. -المبحث التاسع

 



 ن. الفساد واالصالح والضر والنفع والخير والشر في القرآ-الفصل الرابع عشر

  الفساد مصطلحات آيات ورد فيها -المبحث االول 

   تعريف الفساد وانواع الفاسدين واصالح الفساد -المبحث الثاني

ْصاَلَح  مصطلحات اآليات التي ورد فيها-لثالمبحث الثا  اإْلِ

 إصالح المجتمع -المبحث الرابع

 الضر والنفع  -المبحث الخامس

  الخير والشر -المبحث السادس

 النعمة والرزق  -المبحث السابع

 الترغيب االلهي لالنسان لعمل الخير. -المبحث الثامن

 االسراف والتبذير-المبحث التاسع

 المسلمين وصفاتهم الحسنة والسيئة في الفرآن الكريم -عشر خامسالفصل ال

 المسلمين  -المبحث االول

 المذاهب والمدارس الفقهية والطوائف في االسالم -المبحث الثاني

 والملل واالحزاب والطوائف والشيع والجمع.الفرق  -المبحث الثالث

 دور علماء الجغرافيا  المسلمين في نشر العلم في العالم-رابعالمبحث ال

 االيمان وامنوا ومؤمنون -خامسالمبحث ال

 المتقون -سادسالمبحث ال

 الصادقين-بعالمبحث السا

 الظلم والظالمين-ثامنالمبحث ال

 المجرمون والفاسقون-تاسعالمبحث ال

 المنافقين والمكذبين والبخالء-عاشرالمبحث ال

 والرجز. الرجس-المبحث الحادي عشر

 



 في القرآن الكريمغير الموحدة  الطقوس-عشر ادسالفصل الس

  البعض االخرواشرك  امن بعضهاالفرق التي -المبحث االول

 ةيالصابئالديانة - ثانيالمبحث ال

  اليهودية. والملل الفئات-لثالثا المبحث

 العبادات والطقوس والتقاليد اليهودية.-المبحث الرابع

 نيةارالنصالديانة المسيحية او  -خامسالمبحث ال

 مذاهب العبادات والطقوس المسيحية-المبحث السادس

 الديانة المسيحية. طقوسشعائر و -سابعالمبحث ال

 الديانة المجوسية -ثامنالمبحث ال

 عبادة االصنام-المبحث التاسع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

ْنَساُن أَْكثََر َشْيٍء َجَدالا )  ذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن كُل ِ َمثٍَل ۚ َوَكاَن اْْلِ ْفنَا فِي َهَٰ  .54-(الكهفَولَقَْد َصرَّ

الحمد هلل رب العالمين على نعمه التي التحصى والتعد،نحمده ونشكره على كل شيء اكرمنا هللا به،ومن نعمة المعرفة 

العقل،التي ميز بها بعض الناس على بعض،والصالة والسالم على نبينا محمد رسول االنسانية جمعاء،يقول  ورجاحة

ا َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهمْ :هللا تعالى َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَاباا ُمتََشابِها ُ نَزَّ ْم َوقُلُوبُُهْم  ثُمَّ تَِليُن ُجلُوُدهُ ﴿َّللاَّ

ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء﴾*الزمر ِ ذَِلَك هَُدى َّللاَّ  .2 -إِلى ِذْكِر َّللاَّ

يتبادر الى اذهان بعض من لم يمعنوا النظر في قراءة القرآن ومعرفة مضمونه انه انزل ليعلم الناس العبادات فقط،ولم 

الفكرة الواضحة عن الكم كبير من المعلومات التي توجه يتضمن امور اخرى،ولكن اصحاب العلم والمعرفة لديهم 

االنسان وترشده في حياته منذ والدته الى وفاته،تحتاج الى عدد كبير من المجلدات لتوضيحها،وهذا يعني انه دستور 

متاحا متكامل يضمن ما يصلح حياتنا ويقومها،وما يعلمنا بامور مصيرنا ومماتنا،اضف الى ذلك ان فهم اآليات لن يكن 

لمن يقرأ القرآن ويحاول تفسيره بحسب علمه،انما يحتاج الى تفسير لآلثر وتفسيرلغوي وتفسيرعلمي لغرض اعطاء 

الصورة الواضحة عن آيات القرآن الكريم،وقد تطور تفسير القرآن مع التطور العلمي والتقني،وتم تاكيد ماورد به 

السياقات تم البحث عن المعلومات الجغرافية في القرآن الكريم  وربطها بالجوانب العلمية،وفي هذا الكتاب وتحت هذه

سواء أكانت الطبيعية اوالبشرية،أواخالقية أوسلوكية،وكذلك ما واجه االنسان قديما او سيواحهه بسبب اعماله الصالحة 

 اوغير الصالحة.

وقد تضمن الكتاب ستة عشر فصال تضمنت الجوانب التي تخص موضوع البحث كلها،وتم جمع جميع اآليات ذات 

العالقة بكل موضوع معا،واعتمد في تفسير اآليات على كتب التفسير باألثر وكتب التفسير العلمي الحديثة التي تعطي 

كان لمالحظات االستاذين الكريمين أ.د.محمد توفيق  تصورا شامال لآلية،بما يسهل فهمها واستيعابها دون صعوبة،وقد

عبدالمحسن،وأ.د.ضامن محمد عبد،االثر الكبير في تنظيم الفصول وتصحيح بعض العبارات وترتيبها،فكان الفصل االول 

بعنوان: تعريف بالقرآن والجغرافيا،والفصل الثاني السماوات واالرض،الفصل الثالث الجبال،الفصل الرابع االودية 

واالنهار والبحار،الفصل الخامس عناصر المناخ،الفصل السادس الحيوانات والطيور والحشرات،الفصل السابع الظواهر 

الفلكية والمواقيت واالعداد،الفصل الثامن االمم والدول والمدن والقرى،الفصل التاسع المعلومات االقتصادية،الفصل 

نسان،الفصل الثاني عشر االقوام والناس،الفصل الثالث عشر الحكمة العاشر االنسان،الفصل الحادي عشر اجزاء جسم اال

والموعظة،الفصل الرابع عشر الفساد واالصالح،الفصل الخامس عشر المسلمون وصفاتهم،الفصل السادس عشر االديان 

 غير الموحدة هلل وطقوسها. 

ولوالدينا والخواننا واخواتنا،ولجميع المؤمنين أسأل هللا العلي القدير ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا ويغفر لنا 

 والمؤمنات والمسلمين والمسلمات االحياء منهم واالموات،ومن هللا التوفيق. 

 أ.د.خلف حسين علي                                                                            



        

 

 

 

 

 

 

 

 الكريم القرآندية في المعلومات االقتصا -تاسعالفصل ال 

  .الحرث واالنبات والزرع والرعي -المبحث االول

  .االشجار-المبحث الثاني

  .الفواكهو الثمرات -لثالمبحث الثا

  .الخضر والحبوب -المبحث الرابع 

  .نباتات مختلفة-المبحث الخامس 

  .الحبوب -المبحث السادس 

  .النشاط التجاري-المبحث السابع 

  .والميزان ووحدات الوزن الكيل-الثامنالمبحث 

  .الصناعة والمعادن-تاسعالمبحث ال

 

 

 

 

 

 

 



  والرعي. الحرث واالنبات والزرع -المبحث االول

  :الحرث-اوال

ِ ۚ قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ اَل ذَلُوٌل تُثِيُر اْْلَْرَض َواَل تَْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ اَل ِشيَةَ )-2 فِيَها ۚ قَالُوا اْْلَن ِجئَْت بِاْلَحق 

 .71-*البقرة(فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا يَْفعَلُونَ 

ا*تَْحُرثُونَ  َما أَفََرأَْيتُمْ )-3   .64-63-الواقعة(*ِرعُونَ أَأَْنتُْم تَْزَرعُونَهُ أَْم نَْحُن الزَّ

 .26-25-عبس*(اْْلَْرَض َشقًّاأَنَّا َصبَْبنَا اْلَماَء َصبًّا*ثُمَّ َشقَْقنَا )-4

 :االنبات-ثانيا

ا َونَْخلا*َوَحَدائَِق غُْلباا*َوفَاِكَهةا أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماَء َصبًّا*ثُمَّ َشقَْقنَا اْْلَْرَض َشقًّا*فَأَْنبَتْنَا فِيَها َحبًّا*َوِعنَباا َوقَْضباا*َوَزْيتُونا )-1

 .32-31-30-29-28-27-26-25-*عبس(َوِْلَْنعَاِمكُمْ َوأَبًّا*َمتَاعاا لَكُْم 

ْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَّقٍَة يَا أَيَُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فِي َرْيٍب ِمَن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ مِ )-2

ى ثُمَّ نُْخِرُجكُْم ِطْفالا ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَشُدَّكُمْ َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ِلنُبَي َِن لَ   ۖ َوِمْنكُْم َمْن كُْم ۚ َونُِقرُّ ِفي اْْلَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ

تََرى اْْلَْرَض َهاِمَدةا فَِإذَا أَْنَزْلنَا َعلَْيَها الَْماَء يُتََوفَّىَٰ َوِمْنكُْم َمْن يَُردُّ إِلَىَٰ أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَكْياَل يَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْيئاا ۚ وَ 

ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن كُل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ   .5-(*الحجاْهتَزَّ

 .7-*الشعراء(ِريمٍ كَ  َزْوجٍ  كُل ِ  ِمنْ  فِيَها أَْنبَتْنَا َكمْ  اْْلَْرِض  إِلَى يََرْوا أََولَمْ )-3

ْنَزْلنَا ِمَن بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها ۖ َوأَْلقَىَٰ فِي اْْلَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميَد بِكُْم َوبَثَّ فِيَها ِمْن ُكل ِ َدابٍَّة ۚ َوأَ َخلََق السََّماَواِت )-4

 .10-(*لقمانالسََّماِء َماءا فَأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن كُل ِ َزْوجٍ َكِريمٍ 

 .7-*ق(ا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن كُل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ َواْْلَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْينَ )-5
 :الزرع -ثالثا

    (ْنفُسُُهْمۖ  أَفاََل يُْبِصُرونَ أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَسُوُق اْلَماَء إِلَى اْْلَْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرعاا تَأْكُُل ِمْنهُ أَْنعَاُمُهْم َوأَ )-1

 .27-*السجدة

َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءا فََسلََكهُ يَنَابِيَع فِي اْْلَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج بِِه َزْرعاا ُمخْ )-2 تَِلفاا أَْلَوانُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ِلَك لَِذْكَرىَٰ ِْلُ 
ا ۚ إِنَّ ِفي ذََٰ ا ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطاما  .21-*الزمر(وِلي اْْلَْلبَابِ ُمْصفَرًّ

  .26-25-*الدخان(َكِريمٍ  َوَمقَامٍ  وُزُروعٍ َكْم تََركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوعُيُوٍن*)-3

ْنيَا َكَمثَِل ِريحٍ فِيَها ِصرٌّ أََصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَُموا أَْنفُسَ )-4 ِذِه اْلَحيَاِة الدُّ فَأَْهلََكتْهُ ۚ َوَما َظلََمُهُم ُهْم َمثَُل َما يُْنِفقُوَن ِفي َهَٰ

ِكْن أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ  ُ َولََٰ  .117-*ال عمران(َّللاَّ

 



دا )- 5 اُء َعلَى اْلكُفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم ۖ تََراهُْم ُركَّعاا ُسجَّ ِ ۚ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّ ٌد َرُسوُل َّللاَّ  ا يَْبتَغُوَن فَْضالا ِمَن َّللاَِّ ُمَحمَّ

ِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراِة ۚ َوَمثَلُُهْم فِي اْلِْ 
ْنِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَُه َوِرْضَواناا ۖ ِسيَماهُْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد ۚ ذََٰ

اَع ِليَِغيَظ بِِهُم اْلكُ  رَّ اِلَحاِت ِمْنُهْم فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوىَٰ َعلَىَٰ ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ فَّاَر ۗ َوَعَد َّللاَّ

ا ا َعِظيما  .29-*الفتح(َمْغِفَرةا َوأَْجرا

ًدا يرجون ي صالتهم،هلل ف محمد رسول هللا،والذين معه على دينه أشداء على الكفار،رحماء فيما بينهم،تراهم ركعًا س جَّ

 العبادةسجود والجنة،ويرضى عنهم، عالمة طاعتهم هلل ظاهرة في وجوههم من أثر ال ربهم أن يتفضل عليهم، فيدخلهم

وشدت وصفتهم في اإلنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه،ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك،،،هذه صفتهم في التوراة

اع رَّ هم وجمال كثرت في ليَِغيظ بهؤالء المؤمنين،الزرع،فقوي واستوى قائًما على سيقانه جميال منظره،يعجب الزُّ

ستحق اة،فقد ألن من غاظه هللا بالصحاب،وفي هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة رضي هللا عنهم،منظرهم الكفار

 ة لذنوبهمعنه،مغفر نهاهم وعد هللا الذين آمنوا منهم باهلل ورسوله وعملوا ما أمرهم هللا به،واجتنبوا ما،، وهو الكفرذلك

المغفرة  ستحقاقاوكل من اقتفى أثر الصحابة رضي هللا عنهم فهو في حكمهم في ،وهو الجنة،وثوابًا جزيال ال ينقطع،

 (1).هموأرضا واألجر العظيم،ولهم الفضل والسبق والكمال الذي ال يلحقهم فيه أحد من هذه األمة،رضي هللا عنهم

اِرعُونَ  نَْحنُ  أَمْ  تَْزَرعُونَهُ  أَأَْنتُمْ أَفََرأَْيتُْم َما تَْحُرثُوَن*)-6  .64-63-*الواقعة(الزَّ

ُ اَل يُِحبُّ اْلفََساَد*)-7  .205-البقرةَوإِذَا تََولَّىَٰ َسعَىَٰ ِفي اْْلَْرِض ِليُْفِسَد فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل ۗ َوَّللاَّ

َمِة َواْْلَْنعَاِم ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر ا)-8 ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  ْنيَا ۖ َوَّللاَّ ِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ
 .14-*ال عمران(َواْلَحْرِث ۗ ذََٰ

ِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر اَل يَْطَعُمَها )-9 َمْت ُظُهوُرَها َوأَْنعَاٌم اَل يَْذكُُروَن اْسَم َوقَالُوا َهَٰ إاِلَّ َمْن نََشاُء بَِزْعِمِهْم َوأَْنعَاٌم ُحر ِ

ِ َعلَْيَها اْفتَِراءا َعلَْيِه ۚ َسيَْجِزيِهْم بَِما َكانُوا يَْفتَُرونَ   .138-*االنعام(َّللاَّ

 .78-*االنبياء(ْذ نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوكُنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ َوَداُووَد َوسُلَْيَماَن إِْذ َيْحكَُماِن ِفي اْلَحْرِث إِ )-10

  .22-(*القلمَصاِرِمينَ  كُْنتُمْ  إِنْ  َحْرثِكُمْ  َعلَىَٰ  اْغُدوا أَنِ )-11

 .يات الزرعمعنى الحرث في اآل

 الرعي والمرعى:-رابعا

ِلَك َْليَاٍت ِْلُوِلي النُّهَ كُلُوا َواْرَعْوا أَْنعَاَمكُْم ۗ إِنَّ ِفي )-1
 .54-*طه(ىَٰ ذََٰ

ةا ِمَن النَّاِس يَْسقُونَ )-2 ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ ا َخْطبُكَُما ۖ قَالَتَا مَ َرأَتَْيِن تَذُوَداِنۖ  قَاَل ْن ُدوِنِهُم امْ َجَد مِ  َووَ َولَمَّ

َعاُء ۖ َوأَ   .23-*القصص(بُونَا َشْيٌخ َكبِيرٌ اَل نَْسِقي َحتَّىَٰ يُْصِدَر الر ِ



ِلَك َدَحاَها* أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها)-3
 .31-30-النازعات(*َواْْلَْرَض بَْعَد ذََٰ

                                                                                .4-*االعلى(َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعىَٰ )-4

  وانواعها . االشجار-المبحث الثاني

 موعات:االشجار بشكل مج-اوال

 ورد في بعض اآليات اسماء اشجار عدة،كما في قوله تعالى:

ا نُّْخِرُج ِمْنهُ َحبًّا خَ  ْجنَا ِمْنهُ فَأَْخرَ  ْيءٍ شَ َوهَُو الَِّذَي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكل ِ )-1 تََراِكباا َوِمَن مُّ ِضرا

يْ  النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ْن أَْعنَاٍب َوالزَّ مَّ وَ تُوَن قِْنَواٌن َدانِيَةٌ َوَجنَّاٍت م ِ  إِِلى ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوَغْيَر ُمتََشابٍِه انُظُرواْ  ااَن ُمْشتَبِها الرُّ

 .99-النعام(*اْليَاٍت ل ِقَْوٍم يُْؤِمنُونَ  َويَْنِعِه إِنَّ فِي ذَِلكُمْ 

ًرا ا وشجهو الذي أنزل من السحاب مطًرا فأخرج به نبات كل شيء،فأخرج من النبات زرعً  وتعالى هللا سبحانه

و ما وه،خلأخضر،ثم أخرج من الزرع َحبًّا يركب بعضه بعًضا،كسنابل القمح والشعير واألرز،وأخرج من طلع الن

الرمان ويتون بساتين من أعناب،وأخرج شجر الز وتعالى حانهنال،وأخرج سبمتنشأ فيه عذوق الرطب عذوقًا قريبة ال

إلى نضجه ثمر،وانظروا أيها الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أ،الذي يتشابه في ورقه ويختلف في ثمره شكال وطعًما

ن صدقوقوم يمته لإن في ذلكم  أيها الناس  لدالالت على كمال قدرة خالق هذه األشياء وحكمته ورح،وبلوغه حين يبلغ

   (2).به تعالى ويعملون بشرعه

ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخلَ )-2 ْرعَ  َواَوهَُو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ مَّ ُمْختَِلفاا أُ  لزَّ ْيتُوَن َوالرُّ ا َوَغْيرَ كُلُهُ َوالزَّ  اَن ُمتََشابِها

 .141-(*االنعاميُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ  اْ إِنَّهُ الَ ْسِرفُوالَ تُ وَ َحَصاِدِه  َوآتُواْ َحقَّهُ َيْومَ ُمتََشابٍِه كُلُواْ ِمن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر 

 فوعير مرغهللا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين منها ما هو مرفوع عن األرض كاألعناب،ومنها ما هو 

أيها  كلوا،طعمهمره ون والرمان متشابًها منظره،ومختلفًا ث،ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع،متنوًعا طعمه،والزيتو

 في إخراج عتدالالناس ِمن ثمره إذا أثمر،وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم حصاده وقطافه،وال تتجاوزوا حدود اال

 (3).محله تعالى ال يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير هللا إن،المال وأكل الطعام وغير ذلك

ْيتُوَن َوالنَِّخيَل َواْلَْعنَاَب َوِمن كُ )-3 ْرَع َوالزَّ   .11-(*النحلونَ ِلَك ْليَةا ل ِقَْوٍم يَتَفَكَّرُ ِت إِنَّ فِي ذَ لثََّمَراا ل ِ يُنبُِت لَكُم بِِه الزَّ

ْيَحانُ   ذُو اْلعَْصفِ َواْلَحبُّ  *اِم فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت اْْلَْكمَ  *َواْْلَْرَض َوَضَعَها ِلْْلَنَاِم )-4  .12-11-10-(*الرحمنَوالرَّ

دها  لقشرا ووفيها الحب ذفيها فاكهة النخل ذات األوعية التي يكون منها الثمر،،ليستقر عليها الخلق،واألرض وضعها ومهَّ

 (4).رزقًا لكم وألنعامكم وفيها كل نبت طيب الرائحة،

انٌ فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل )-5   .68-(*الرحمنَوُرمَّ

 .31-30-29-28-27-*عبس (بًّاَوفَاِكَهةا َوأَ *ْلباا غُ ائَِق َوَحدَ  *َوَزْيتُوناا َونَْخالا  *َوِعنَباا َوقَْضباا *فَأَنبَتْنَا فِيَها َحبًّا )-6

 .19-المؤمنون(*لُونَ ِمْنَها تَأْكُ ثِيَرةٌ وَ كَ هُ فَأَْنَشأْنَا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن َنِخيٍل َوأَْعنَاٍب لَكُْم فِيَها فََواكِ -7



ْرنَا فِيَها ِمنَ )-8  .34-ي ـس(*عُيُونِ  الْ َوَجعَْلنَا فِيَها َجنَّاٍت ِمْن َنِخيٍل َوأَْعنَاٍب َوفَجَّ

لِ -9
ا َوِرْزقاا َحَسناا ۗ إِنَّ ِفي ذََٰ  .67-َك َْليَةا ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن*النحل)َوِمْن ثََمَراِت النَِّخيِل َواْْلَْعنَاِب تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا

رَ  َوِعنَبٍ  نَِخيلٍ  ِمنْ  َجنَّةٌ  َلكَ  تَُكونَ  وْ أَ -01 ا(*االسراء ِخاَللََها ارَ اْْلَْنهَ  فَتُفَج ِ   .91-تَْفِجيرا

اْْلَْنَهاُر لَهُ فِيَها ِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر أَيََودُّ أََحُدكُْم أَْن تَكُوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن َنِخيٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحِتَها )-11

ُ لَكُُم اْْليَاِت لَ  ِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ
يَّةٌ ُضعَفَاُء فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاْحتََرقَْت ۗ َكذََٰ  266-*البقرة(عَلَّكُْم تَتَفَكَُّرونَ َولَهُ ذُر ِ

 .32-*الكهف(اثاَلا َرُجلَْيِن َجعَْلنَا ِْلََحِدِهَما َجنَّتَْيِن ِمْن أَْعنَاٍب َوَحفَْفنَاهَُما بِنَْخٍل َوَجعَْلنَا بَْينَُهَما َزْرعا َواْضِرْب لَُهْم مَ )-12

  .32-(*النبأَوأَْعنَاباا َحَدائِقَ )-31

ْيتُونِ )-14  .1-*التين(َوالِت يِن َوالزَّ

ْن أَْعنَاٍب َوَزرعٌ َونَ -15 تََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت م ِ ُل  ْنَواٍن يُْسقَى بَِماء َواِحدٍ اٌن َوَغْيُر ِص  ِصْنوَ ِخيلٌ )َوفِي اْلَْرِض قَِطٌع مُّ َونَُفض ِ

  .4-الرعدوَن(*بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فِي اْلُُكِل إِنَّ ِفي ذَِلَك َْليَاٍت ل ِقَْوٍم يَْعِقلُ 

 التي وردت في اآليات السابقة ما يأتي:اهم االشجار 

 النخيل:-1

 وتعني صنوان عدة نخالت تتفرع من نخلة واحدةتنبت النخيل على نوعين من صنوان وغير صنوان 

 (نخالت  صنوان.2-1-9،الصورتان)

 

 (نخالت منفردة.4-3-9اما نخل غير صنوان تعني نخالت منفردة،الصورتان)



 

م رصد توج،وقد تشابه النخيل اال انها ذات ثمار مختلفة في اللون والطعم والحجم والنضومن الجدير بالذكر رغم 

 (5)(ثمانون نوع من التمور.9-1نوع من اصناف التمور،وفي الجدول) 86انتاج 

 

  :الرمان-2

م لون والطعي الف فقد ورد اسم اسمه مع عدد من الفواكه االخرى،ولم يرد بشكل مفرد،ويوجد الرمان على انواع  مختلفة

 .والحجم،الوانها احمر واخضر واحمر غامق وبنفسجي،وطعمها حامض وحلو ومعتدل بين الحلو والحامض



 (صور َلشجار الرمان.13-12-11-10-9الصور)

 

 

 االعناب:-3

للون احيث  وردت كلمة االعناب في آيات عدة والتي تضم اسماء انواع اخرى من الفاكهة،وجميعها على انواع من

 رغم تشابه الشجر والظروف التي تنمو فيها من تربة ومناخ. والحجم والطعم

 (صور النواع االعناب. 9-14الصور)

 

 التين: -4

 .(صور النواع التين9-5-6)تينالصوورد في آيات عدة وهو على انواع،وكما في 



 

 :الزيتون-5

 االتية:ورد الزيتون مع المجاميع وبشكل مفرد،كما في اآليات 

ُ نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصبَ -أ َجاَجةُ َكأَنََّها َكوْ اُح فِي ُزَجاجَ ْلِمْصبَ ااٌح )َّللاَّ يٌّ يُوقَُد ٍة الزُّ َكٌب ُدر ِ

بَاَرَكٍة َزْيتُونٍِة الَّ َشْرقِيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة يََكاُد  ُ ِلنُوِرِه ْمَسْسهُ نَاٌر نُّوٌر َعلَى نُ تَ ُء َولَْو لَْم ا يُِضيْيتُهَ زَ ِمن َشَجَرٍة مُّ وٍر يَْهِدي َّللاَّ

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعلِ  ُ اْْلَْمثَاَل ِللنَّاِس َوَّللاَّ  .35-النوريٌم(*َمن يََشاء َويَْضِرُب َّللاَّ

 .20-نون(*المؤمِليِنَ َوِصْبغٍ ل الَكِ )َوَشَجَرةا تَْخُرُج ِمن ُطوِر َسْينَآَء تَنبُُت بِالد ْهِن -ب

 ر.يوجد الزيتون على انواع اخضر فاتح وغامق واسود،كما يوجد باحجام مختلفة كبير ووسط وصغي

 (صور الشجار الزيتون.8-7-9الصورتان)

 

 :انواع االشجار التي ورد ذكرها بشكل منفرد-ثانيا

 النخيل: -1

 له تعالى:ورد ذكرها مع المجاميع ومنفرد،كما في قو

ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطباا جَ )-أ   .25-م(*مريانِيًّ َوهُز ِ

 .10-(*قَوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لََّها َطْلٌع نَِّضيدٌ )-ب

  .148-(*الشعراءهضيم وزروع ونخل طلعها)-ت

 (طلع النخل9-9الصورة)



 

ن ل ِينٍَة أَْو )-ث ِ َوِليُْخِزَي اْلفَاِسِقينَ َما قََطْعتُم م ِ  .5-الحشر(*تََرْكتُُموَها قَائَِمةا َعلَىَٰ أُُصوِلَها فَبِِإْذِن َّللاَّ

 .11-(*الرحمنفِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت اْْلَْكَمامِ )-ج

 :الموز-2

  .29-(*الواقعةَوَطلْحٍ َمنُْضودٍ )-أ

 ضها البعضمن سورة الواقعة،ويتخذ الموز في حمله صفوف فوق بع 29ورد ذكر الموز في آية واحدة فقط وهي اآلية 

 (صورة للموز.10-9،الصورة)
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  .الفواكهو الثمرات-لثالمبحث الثا

 الثمرات:-اوال

ا ۖ َوِمْن كُل ِ الثََّمَراِت َجعََل فِيَها َزْوَجْيِن اثْنَْيِن ۖ يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر ۚ َوهَُو الَِّذي َمدَّ اْْلَْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِسَي )-1 َوأَْنَهارا

ِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 
 .3-(*الرعدإِنَّ فِي ذََٰ

  تَْجَعلُوا لَكُْم ۖ فاَلَ  قااِرزْ  الثََّمَراتِ  ِبِه ِمنَ  فَأَْخَرجَ  َماءا  سََّماءِ ال ِمنَ  َوأَْنَزلَ  بِنَاءا  َوالسََّماءَ  فَِراشاا اْْلَْرضَ  لَكُمُ  َجعَلَ  الَِّذي)-2

ا لِِلَِّ    .22-(*البقرةَوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ  أَْنَدادا

ِر الَِّذينَ )-3 اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا َبش ِ  قَالُوا ِرْزقاا ثََمَرةٍ  نْ مِ ِمْنَها  ُرِزقُوا كُلََّما اْْلَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري َجنَّاتٍ  أَنَّ لَُهمْ  الصَّ

ذَا الَِّذي  ا بِهِ  َوأُتُوا قَْبلُ  ِمنْ  ُرِزْقنَا َهَٰ َرةٌ  َواجٌ أَزْ  َولَُهْم فِيَها ُمتََشابِها  .25-(*البقرةَوهُْم فِيَها َخاِلُدونَ  ُمَطهَّ

َ ل ِ شَ فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت كُ َوهَُو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءا )-4 ا نُْخِرُج ِمْنهُ حَ ْخَرْجنَا ِمنْ ْيٍء فَأ بًّا ُمتََراِكباا َوِمَن هُ َخِضرا

اَن ُمْشتَ َن َوالرُّ ْيتُوالنَّْخِل ِمْن َطْلِعَها قِْنَواٌن َدانِيَةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَاٍب َوالزَّ  ا َوَغْيَر ُمتََشابٍِهۗ  مَّ إِلَىَٰ ثََمِرِه إِذَا  ْنظُُرواابِها

ِلكُْم َْليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ 
 .99-ماْلنعا(*أَثَْمَر َويَْنِعِه ۚ إِنَّ ِفي ذََٰ

ْيتُو)-5 ْرَع ُمْختَِلفاا أُكُلُهُ َوالزَّ اَن َوهَُو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ مَّ ا َن َوالرُّ ُمتََشابِها

 .141-*االنعام(يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ َوَغْيَر ُمتََشابٍِه ۚ كُلُوا ِمْن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه ۖ َواَل تُْسِرفُوا ۚ إِنَّهُ اَل 

 مرفوع و غيرها ما ههللا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين منها ما هو مرفوع عن األرض كاألعناب،ومن

لوا ك ،وطعمه ا ثمره،ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع،متنوًعا طعمه،والزيتون والرمان متشابًها منظره،ومختلفً 

 عتدال فيدود االحِمن ثمره إذا أثمر،وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم حصاده وقطافه،وال تتجاوزوا  أيها الناس

 .ير وجههغتعالى ال يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في  هللا إن،وغير ذلكإخراج المال وأكل الطعام 

ا آِمناا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِالِلَِّ )-6 ذَا بَلَدا
ِ اْجعَْل َهَٰ  َواْليَْوِم اْْلِخِر ۖ قَاَل َوَمْن َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب 

هُ إِلَىَٰ َعذَاِب النَّاِر ۖ َوبِئَْس اْلَمِصيرُ َكفََر فَأَُمت ِ   .126-(*البقرةعُهُ قَِليالا ثُمَّ أَْضَطرُّ

ِر ال)-7 ابِِرينَ َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت ۗ َوبَش ِ  .155-(*البقرةصَّ

ُكل ِ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر أَيََودُّ أََحُدكُْم أَْن تَكُوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخيٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر لَهُ فِيَها ِمْن )-8

ِلَك يُ 
يَّةٌ ُضعَفَاُء فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاْحتََرقَْت ۗ َكذََٰ ُ لَكُُم اْْليَاِت لَعَلَّكُْم تَتَفَكَُّرونَ َولَهُ ذُر ِ  .266-(*البقرةبَي ُِن َّللاَّ

يَاَح بُْشراا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َحتَّى إِ )-9 ا ثِقَا قَلَّتْ ذَا أَ َوهَُو الَِّذي يُْرِسُل الر ِ أَْنَزْلنَا بِِه اْلَماَء فَ الا سُْقنَاهُ ِلبَلٍَد َمي ٍِت َسَحابا

 . 57-اْلعراف(*ِه ِمْن كُل ِ الثََّمَراتِ فَأَْخَرْجنَا بِ 

ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا الصَّ )-10 يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ اَلةَ فَاْجعَْل أَْفئَِدةا ِمَن النَّاِس َربَّنَا إِن ِي أَْسَكْنُت ِمْن ذُر ِ

 .37-(*ابراهيمالثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَْشكُُرونَ تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن 

نِيَن َونَْقٍص ِمَن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ )-11  .130-(*االعرافَولَقَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِالس ِ

 



ْيتُوَن َوالنَِّخيَل َواْْلَْعنَاَب َوِمْن )-12 ْرَع َوالزَّ ِلَك َْليَةا ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ يُْنبُِت لَكُْم بِِه الزَّ
 .11-(*النحلكُل ِ الثََّمَراِت ۗ إِنَّ فِي ذََٰ

ِلَك َْليَةا ِلقَْومٍ )-13
ا َوِرْزقاا َحَسناا ۗ إِنَّ ِفي ذََٰ  .67-(*النحليَْعِقلُونَ  َوِمْن ثََمَراِت النَِّخيِل َواْْلَْعنَاِب تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا

ا َوأَعَ  َماالا ثََمٌر فَقَالَ لَِصاِحبِِه َوهَُو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمْنكَ َوَكاَن لَهُ -14   .34-كهفال*(زُّ نَفَرا

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءا فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاا لَ )-15 َر َّللاَّ لَكُُم اْلفُلَْك كُْم ۖ َوَسخَّ

َر لَكُُم اْْلَْنَهار  .32-*ابراهيم(ِلتَْجِرَي فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه ۖ َوَسخَّ

هُ فِيِه ِشفَاٌء ِللنَّاِس ۗ ثُمَّ كُِلي ِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي سُبَُل َرب ِِك ذُلاُلا ۚ يَْخُرُج ِمْن بُُطونَِها َشَراٌب ُمْختَِلٌف أَْلَوانُ )-16

ِلَك َْليَةا ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ إِ 
 .69-(*النحلنَّ فِي ذََٰ

ا لَْيتَنِي لَْم أُْشِرْك بَِرب ِي َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ُِب َكفَّْيِه َعلَىَٰ َما أَْنفََق فِيَها َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَىَٰ عُُروِشَها َويَقُوُل يَ  -17

ا(*الكهف  .42-أََحدا

ا آِمناا يُْجبَىَٰ إِلَ )-18 ْن لَُهْم َحَرما ْيِه ثََمَراُت كُل ِ َشْيٍء ِرْزقاا ِمْن َوقَالُوا إِْن نَتَّبِعِ اْلُهَدىَٰ َمَعَك نُتََخطَّْف ِمْن أَْرِضنَا ۚ أََولَْم نَُمك ِ

ِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل يَْعلَُمونَ   .57-*القصص(لَُدنَّا َولََٰ

19-( َ  بِيٌض َوُحْمٌر ُمْختَِلٌف انَُها َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَددٌ ْختَِلفاا أَْلوَ اٍت مُ ثََمرَ  أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءا فَأَْخَرْجنَا بِهِ أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

  .27-فاطر(*أَْلَوانَُها َوَغَرابِيُب سُودٌ 

   .35-(*يسَيْشكُُرونَ  أَفاَلَ  أَْيِديِهمْ  َعِملَتْهُ  َوَما ثََمِرهِ  ِمنْ  ِليَأْكُلُوا)-20

ْن أَْكمَ )-21 ْلِمِه َوَيْوَم يُنَاِديِهْم نثَىَٰ َواَل تََضُع إاِلَّ بِعِ أُ تَْحِمُل ِمْن  ا َوَمااِمهَ إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَما تَْخُرُج ِمن ثََمَراٍت م ِ

 .47-فصلت*(أَْيَن شَُرَكائِي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمن َشِهيدٍ 

اءٍ )-22 ن مَّ ثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن فِيَها أَْنَهاٌر م ِ ْن َخْمٍر  ْعُمهُ ن لَّبٍَن لَّْم يَتَغَيَّْر طَ  َوأَْنَهاٌر م ِ ِر آِسنٍ َغيْ  مَّ َوأَْنَهاٌر م ِ

َصفًّى َولَُهْم فِيَها  ْن َعَسٍل مُّ نَراِت َوَمْغِفرَ الثَّمَ  ل ِ ِمن كُ لَّذٍَّة ل ِلشَّاِربِيَن َوأَْنَهاٌر م ِ ب ِِهْم َكَمْن ُهوَ  ةٌ م ِ َخاِلٌد فِي النَّاِر َوسُقُوا  رَّ

ا فَقَطََّع أَْمعَاَءهُمْ   .15-*محمد(َماءا َحِميما

 :الفواكه-ثانيا

ا يَْشتَُهوَن(*ا-1 ا يَتََخيَُّروَن*َولَْحِم َطْيٍر ِممَّ  .21-20-عةلواق)َوفَاِكَهٍة ِممَّ

ا َيْشتَُهوَن(*الطور-2  .22-)َوأَْمَدْدنَاهُْم بِفَاِكَهٍة َولَْحٍم ِممَّ

 .33-32-َواَل َمْمنُوَعٍة(*الواقعة َمْقطُوَعةٍ  َوفَاِكَهٍة َكثِيَرٍة*الَ )-3

 .19-مؤمنونال(*تَأْكُلُونَ ةٌ َوِمْنَها ِكهُ َكثِيرَ ا فََوايهَ فِ فَأَْنَشأْنَا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن نَِخيٍل َوأَْعنَاٍب لَكُْم )-4

 (صورة النواع من الفواكه11-9الصورة)

 



 

  .الخضرو والحبوب البقوليات -المبحث الرابع

ا يُْخرِ  بَّكَ رَ َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَن نَّْصبَِر َعلََى َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدعُ لَنَا )-1  قِثَّآئَِها َوفُوِمَهاوَ نبُِت اْلَْرُض ِمن بَْقِلَها تُ ْج لَنَا ِممَّ

ا َسأَْلتُمْ فَ طُواْ ِمْصراا ٌر اْهبِ َو َخيْ بِالَِّذي هُ  َوَعَدِسَها َوبََصِلَها قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى لَّةُ َوضُ  ِإنَّ لَكُم مَّ ِربَْت َعلَْيِهُم الذ ِ

نَ  ِ ذَِلَك  َواْلَمْسَكنَةُ َوبَآُؤْواْ بِغََضٍب م ِ ِ َويَ َن بِآيَ ْكفُُروبِأَنَُّهْم َكانُواْ يَ َّللاَّ َكانُواْ النَّبِي ِيَن بِغَيْ  ْقتُلُونَ اِت َّللاَّ ِ ذَِلَك بَِما َعَصواْ وَّ ِر اْلَحق 

 .61-(*البقرةيَْعتَُدونَ 

 وقد تضمنت االية االنواع االتية:

 :البقوليات)البقالء والفاصوليا والوبيا(-اوال

 للبقوليات:(صور 15-14-13-12-9الصور)
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 :القثاء-ثانيا

 (صور للقثاء17-16-9الصورتان )

  

 :الثوم-ثالثا

 (صورة للثوم18-9الصورة)

  

 :العدس-رابعا

 (صور النواع العدس.21-20-19-9الصور)



   
 : البصل-خامسا

 (انواع البصل9-22-23-24-25الصور)

 

 

 :البقولية الحبوب الناتجة عن المحاصيل-سادسا

 (انواع حبوب البقوليات26-9الصورة)



 

  :نباتات مختلفة-المبحث الخامس

  :اليقطين-اوال

ن يَْقِطينٍ )-1  .146-الصافات(*َوأَنبَتْنَا َعلَْيِه َشَجَرةا م ِ

 (نبات اليقطين28-27-9الصورتان)

 

   :الريحان-ثانيا

 ورد ذكر الريحان في اآليتين: 

ْيَحانُ َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف )-1  .12-الرحمن (*َوالرَّ

 .89-الواقعة(*فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَّةُ نَِعيمٍ )-2

 ( نبات الريحان30-29-9الصورتان)



 

 :القضب-ثالثا

ا )-1 ا َوقَْضبا  .28-عبس(*َوِعنَبا

 (نبات القضب32-31-9الصورتان)

 

 :السدر-رابعا

ْلنَاهُم بَِجنَّتَ فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل )-1 ُ َجنَّتَ  ْيِهمْ اْلعَِرِم َوبَدَّ       (ن ِسْدٍر قَِليلٍ كٍُل َخْمٍط َوأَثٍْل َوَشْيٍء م ِ ْيِن َذَواتَْي أ

 .16-*سبأ

ْخُضودٍ  ِسْدرٍ  َما أَْصَحاُب اْليَِميِن فِي اْليَِمينِ  وأَْصَحابُ )-2  .28 -27-قعةلوا*ا(مَّ

 (شجرات السدر)النبق(34-33-9الصورتان)

 



 :الخمط واالثل-خامسا

ْلنَاهُم بَِجنَّتَْيِهْم َجنَّتَْيِن َذَواتَى أُكٍُل َخْمٍط َوأَ )-1 ن ِسدْ  َوَشيْ ثْلٍ َوبَدَّ  .16-سبأ(*ٍر قَِليلٍ ٍء م ِ

 (شجرتان من االثل والخمط.36- 35-9الصورتان)

 
 

 الزنجبيل-سادسا

ا َكاَن ِمَزاُجَها )-1   .17-اْلنسان(*َزنَجبِيالا َويُْسقَْوَن فِيَها َكأْسا

 (الزنجبيل37-9الصورة)

 

 :الكافور-سابعا

 .5-سانْلنا (*إِنَّ اْْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوراا )-1

 (6)سان.،ويوجد بالوان واحجام مختلفة،ويعد من الفواكه ذات اهمية صحية لالنيعني الكافورالكرز

 (اشجار كافور.40-39- 38-9الصور )

   



 :الزقوم-ثامنا

قُّومِ )-1  .45-44-43-(*الدخانَكاْلُمْهِل يَْغِلي فِي اْلبُطُوِن َكغَْليِ اْلَحِميمِ  *َطعاُم األثيم *إِنَّ َشَجَرةَ الزَّ

قُّومِ )-2 َطْلعَُها َكأَنَّهُ  *ْلَجِحيمِ َجَرةٌ تَْخُرُج فِي أَْصِل اشَ إِنََّها *ِمينَ لظَّالِ لِ نَةا إِنَّا َجعَْلنَاَها فِتْ  *أَذَِلَك َخْيٌر نُُزالا أَْم َشَجَرةُ الزَّ

  .65-64-63-62-الصافات(*ُرُءوُس الشَّيَاِطينِ 

أنها كمارها ثشجرة الزقوم شجرة خبيثة ملعونة،لها منظر قبيح،بحسب كتب التفاسير،شجرة تنبت في قعر جهنم 

تخويفاً واحدة من صورعذاب يوم القيامة،وبتشبيٍه مرعب،رؤوس الشياطين،وتعد طعام ألهل النار،كصورة 

وتتفّرع ماقها،لإلنسان منها،ولكي يجتنبها،وال تكون مصيره،أي أنّها تنبت في قلب نار جهنم وجذورها في أع

 فولها شكل مخييكون غذاؤها من النار،فثمرتها لها طعم مر ال ي حتمل،ورائحتها كريهة نتنة،وأغصانها فيها،

ى ار،وعلرؤوس الشياطين،ولكل فرد أن يتخيل شكل الشيطان كما يشاء،وهي طعام خاص ألهل الن مرعب تشبه

 هي، مامهم إالأعاماً أهل النار أن يأكلوا منها حتى تمتلئ بطونهم عذاباً لهم،فعندما يشعرون بالجوع،ال يجدون ط

ة ال ٍم شديدون بآالها وتذيبها،فيشعرفيأكلونها فتغلي في بطونهم كالزيت العكر،لشدة حرارتها، فتقطع أحشاء آكل

رجة رقى لديتوصف،جزاًء وفاقاً على ما قدموا في حياتهم الدنيا،ويبقى هذا الوصف متواضعاً بسيطاً،وال 

 (7).وصف شّدة عذابها بشكل صحيح،أعاذنا هللا منها ومن النار والعصيان

  غير البقولية. الحبوب-لسادسالمبحث ا

 . 27-26-*عبس(اْْلَْرَض َشقًّا * فَأَنبَتْنَا فِيَها َحبًّاثُمَّ َشقَْقنَا )-1

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي كُل ِ سُْنبُلَ )-2 ُ يَُضاِعُف ِلَمْن َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيِل َّللاَّ ٍة ِمائَةُ َحبٍَّة ۗ َوَّللاَّ

 ُ  .261-البقرة(*َواِسٌع َعِليمٌ يََشاُء ۗ َوَّللاَّ

ِ َوالنََّوىَٰ ۖ يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمي ِتِ )-3 َ فَاِلُق اْلَحب  ُ ۖ فَ اْلَمي ِِت ِمَن ْخِرُج اَومُ  إِنَّ َّللاَّ ِلكُُم َّللاَّ
ِ ۚ ذََٰ  .95-االنعام*(أَنَّىَٰ تُْؤفَكُونَ ْلَحي 

ْن َخْرَدٍل فَتَُكن فِييَا بُنَيَّ إِنََّها إِن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة )-4 ُ إِنَّ اَواِت أَْو فِي اْْلَْرِض يَأْ  ِفي السَّمَ َرٍة أَوْ َصخْ  م ِ ِت بَِها َّللاَّ

َ لَِطيٌف َخبِيرٌ    .16-لقمان(*َّللاَّ

 

تَْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إاِلَّ يَْعلَُمَها َواَل َحبٍَّة فِي َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب اَل يَْعلَُمَها إاِلَّ هَُوۚ  َويَْعلَُم َما فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر ۚ َوَما )-5

 .59-*االنعام(ظُلَُماِت اْْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل يَابٍِس إاِلَّ ِفي ِكتَاٍب ُمبِينٍ 

ْن َخْرَدٍل أَتَ ِمثْقَ إِن َكاَن ئاا ۖ وَ َشيْ  َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفسٌ )-6 ْينَا بَِها َوَكفَىَٰ بِنَا اَل َحبٍَّة م ِ

 . 47-االنبياء(*َحاِسبِينَ 

 .33-*يسونَ ْنهُ يَأْكُلُ ا فَمِ َحبًّ  َوآيَةٌ لَُّهُم اْْلَْرُض اْلَمْيتَةُ أَْحيَْينَاَها َوأَْخَرْجنَا ِمْنَها)-7

 .27-(*عبسفَأَنبَتْنَا فِيَها َحبًّا-8



يُق أَْفتِنَا فِي سَبْعِ بَقََراٍت ِسَماٍن يَأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسبْعِ سُْنباَُلٍت ُخْضٍر )-10 د ِ َوأَُخَر يَابِسَاٍت لَعَل ِي أَْرِجُع يُوسُُف أَيَُّها الص ِ

ا تَأْكُلُونَ  *إِلَى النَّاِس لَعَلَُّهْم يَْعلَُمونَ  ثُمَّ يَأْتِي ِمْن َبْعِد  *قَاَل تَْزَرعُوَن َسبَْع ِسِنيَن َدأَباا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي سُنْبُلِِه إاِلَّ قَِليالا ِممَّ

 
ا تُْحِصنُونَ ذََٰ ِلَك َعامٌ فِيِه يُغَاُث النَّاُس َوفِيهِ *لَِك سَبٌْع ِشَدادٌ يَأْكُْلَن َما قَدَّْمتُْم لَُهنَّ إاِلَّ قَِليالا ِممَّ

 (يَْعِصُرونَ  ثُمَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذََٰ

  .49-48-47-46-*يوسف

 (صور لسنابل القمح خضراء ويابسة42-41-9الصورتان)

 

 غير البقولية (انواع الحبوب43-9)ةالصور

 

  ة وما يتعلق بها.التجار -المبحث السابع

 :االيات التي ورد فيها التجارة-اوال

َكَساَدَها َجاَرةٌ تَْخَشْوَن قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعِشيَرتُكُْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوتِ )-1

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسبِيِلِه فَتََربَُّصوا َحتَّىَٰ يَأْتَِي  ُ اَل يَْهِدي َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن َّللاَّ ُ بِأَْمِرِه ۗ َوَّللاَّ َّللاَّ

 .24-*التوبة(اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ 

ا َوَعاَلنِيَةا يَْرُجوَن تَِجاَرةا َلْن تَبُورَ إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب )-2 ا َرَزْقنَاهُْم ِسرًّ اَلةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ  (َّللاَّ

 .29-*فاطر
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اٍض ِمْنكُْم ۚ َواَل تَْقتُلُوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَْينَكُْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةا َعْن تَرَ )-3

ا َ َكاَن بِكُْم َرِحيما  ..29-النساء(*أَْنفَُسكُْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

َكاِة ۙ يََخافُوَن يَ )-4 اَلِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ ا تَتَقَلَُّب فِيِه ِرَجاٌل اَل تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َواَل بَْيٌع َعْن ِذْكِر َّللاَّ اْلقُلُوُب ْوما

 .37-*النور(َواْْلَْبَصارُ 

ِ َخْيٌر ِمَن اللَّهْ )-5 ا ۚ قُْل َما ِعْنَد َّللاَّ ا اْنفَضُّوا إِلَْيَها َوتََركُوَك قَائِما ُ َخْيُر َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةا أَْو لَْهوا ِو َوِمَن الت َِجاَرِة ۚ َوَّللاَّ

اِزقِينَ   .11-*الجمعة(الرَّ

ئَِك )-6 اَللَةَ بِاْلُهَدىَٰ فََما َربَِحْت تَِجاَرتُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِدينَ أُولََٰ  .16-*البقرة(الَِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ

 .10-*الصف(أَِليمٍ َعذَاٍب  ِمنْ  تُْنِجيكُمْ  تَِجاَرةٍ  َعلَىَٰ  أَُدلُّكُمْ  َهلْ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا)-7

 :الربا-ثانيا

ِلَك بِأَنَّهُ لَِّذيَن )-1
بَا اَل يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمس ِ ۚ ذََٰ ْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع ِمثُْل يَأْكُلُوَن الر ِ

بَا ۚ فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِ  َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا ۗ َوأََحلَّ َّللاَّ ِ ۖ َوَمْن َعاَد الر ِ ِه فَاْنتََهىَٰ فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدونَ   ..275-*البقرة(فَأُولََٰ

بَا إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ )-2 َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الر ِ  .178-*البقرة(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

َ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ )-3 بَا أَْضعَافاا ُمَضاَعفَةا ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ  .130-*ال عمران(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأْكُلُوا الر ِ

بَا َوقَْد نُُهوا َعْنهُ َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل ۚ َوأَْعتَ )-4 اَوأَْخِذِهُم الر ِ  .161-*النساء(ْدنَا ِلْلَكافِِريَن ِمْنُهْم َعذَاباا أَِليما

ِ َوتَثْبِيتاا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة بِرَ )-5 ْبَوٍة أََصابََها َوابٌِل فَآتَْت أُكُلََها َوَمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ  ِضْعفَْيِن فَِإْن لَمْ   .265-*البقرة(يُِصْبَها َوابٌِل فََطلٌّ ۗ َوَّللاَّ

ُ اَل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ )-6 َدقَاِت ۗ َوَّللاَّ بَا َويُْربِي الصَّ ُ الر ِ  .276-*البقرة(يَْمَحُق َّللاَّ

ئَِك هُُم َوَما آتَْيتُْم ِمْن ِرباا ِليَْربَُو ِفي أَْمَواِل النَّاِس فَ )-7 ِ فَأُولََٰ ِ ۖ َوَما آتَْيتُْم ِمْن َزَكاٍة تُِريُدوَن َوْجهَ َّللاَّ اَل يَْربُو ِعْنَد َّللاَّ

 .39-*الروم(اْلُمْضِعفُونَ 

  :ينَ دالَّ  تنظيم-ثالثا

ىيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَىَٰ أََجٍل ُمسَ )-1 ِل ۚ َواَل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب تُْب بَْينَكُْم َكاتٌِب بِاْلعَدْ َوْليَكْ بُوهُ ۚ فَاْكتُ  مًّ

ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ وَ  َ ْليَتَّ َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ   ِإْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ اَل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئاا ۚ فَ  َربَّهُ وَ ِق َّللاَّ

ا أَْو َضِعيفاا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّ   ْم ۖ فَِإْن لَْم يَكُونَاُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلكُ ِل ۚ َواْستَْشهِ اْلعَدْ بِ هُ َسِفيها

ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِض  رَ ْحَداهُ إِ لَّ َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ   يَأَْب الشَُّهَداُء إِذَاإِْحَداهَُما اْْلُْخَرىَٰ ۚ َوالَ  َما فَتُذَك ِ



ِ َوأَ  ِلكُْم أَْقَسطُ ِعْنَد َّللاَّ
ا إِلَىَٰ أََجِلِه ۚ ذََٰ ا أَْو َكبِيرا تَْرتَابُواۖ  إاِلَّ ْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَىَٰ أاَلَّ َما ُدعُوا ۚ َواَل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيرا

ا تَبَايَْعتُْم ۚ َواَل يَُضارَّ َكاتٌِب َواَل أَْن تَكُوَن ِتَجاَرةا َحاِضَرةا تُِديُرونََها بَْينَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها ۗ َوأَْشِهُدوا إِذَ 

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ َشِهيٌد ۚ َوِإْن تَْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم ۗ َواتَّقُ  ُ ۗ َوَّللاَّ َ ۖ َويُعَل ُِمكُُم َّللاَّ  .282-*البقرة(وا َّللاَّ

 سواق:اال-رابعا 

سُوِل يَأْكُُل الطَّعَاَم َويَْمِشي فِي اْْلَْسَواِق ۙ لَْواَل أُْنِزَل إِلَْيِه َملٌَك فَيَكُونَ )-1 ذَا الرَّ ا َوقَالُوا َماِل َهَٰ  .7-*الفرقان(َمَعهُ نَِذيرا

َعاَم َويَْمشُوَن فِي اْْلَْسَواِق ۗ َوَجعَ )-2 ْلنَا بَْعَضكُْم ِلبَْعٍض فِتْنَةا َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمَن اْلُمْرَسِليَن إاِلَّ إِنَُّهْم لَيَأْكُلُوَن الطَّ

ا  .20-*الفرقان(أَتَْصبُِروَن ۗ َوَكاَن َربَُّك بَِصيرا

  :العمالتوالنقود  -خامسا

 .20-سف*يو(ينَ اِهدِ َوَشَرْوهُ بِثََمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكانُوا فِيِه ِمَن الزَّ )-1

ِه إِلَْيكَ )-2 ْ  ْنُهمْ  َومِ َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقْنَطاٍر يَُؤِد   .75-*آل عمران ( إِلَْيكَ َمْنهُ بِِدينَاٍر اَل يَُؤِد هِ َمْن إِْن تَأ

ْنهُ )-3 ِلَك بَعَثْنَاهُْم ِليَتََساَءلُوا بَْينَُهْم ۚ قَاَل قَائٌِل م ِ
ا أَْو بَْعضَ ثْتُْم ۖ قَالُ ْم لَبِ ْم كَ َوَكذََٰ  يَْوٍم ۚ قَالُوا َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما وا لَبِثْنَا يَْوما

ِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة 
ا فَْليَأْتِكُم بِِرْزٍق م ِ ا أَْزَكىَٰ َطعَ أَيُّهَ  ظُرْ فَْليَنلَبِثْتُْم فَاْبعَثُوا أََحَدكُم بَِوِرقِكُْم َهَٰ بِكُْم  ْنهُ َوْليَتَلَطَّْف َواَل يُْشِعَرنَّ اما

ا  .19-*الكهف(أََحدا

  ووحدات الوزنوالميزان  الكيل-الثامن المبحث

 :والوزن اْليات التي ورد فيها الميزان-اوال

ِه بَأٌْس َشِديٌد بِاْلبَي ِنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط ۖ َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيلَقَْد أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا )-1

َ قَِويٌّ َعِزيزٌ  ُ َمْن يَْنُصُرُه َوُرسُلَهُ بِاْلغَْيِب ۚ إِنَّ َّللاَّ  .25-*الحديد(َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم َّللاَّ

 الميزان هنا يعني التعامل بين الناس بالعدل

 .8-7-*الرحمن(اْلِميَزانِ  فِي تَْطَغْوا اْلِميَزاَن* أاَلَّ  َوَوَضعَ  َرفَعََها َوالسََّماءَ )-2

-*الرحمن(بِاْلِقْسِط َواَل تُْخِسُروا اْلِميَزانَ َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزاَن*أاَلَّ تَْطَغْوا فِي اْلِميَزاِن*َوأَقِيُموا اْلَوْزَن )-3

7-8-9. 

 الكيل والمكيال والميزان والوزن: -ثانيا

نَْفساا إاِلَّ ْسِط ۖ اَل نَُكل ُِف ا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِ هُ ۖ َوأَْوفُوأَشُدَّ  لُغَ َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّىَٰ يَبْ )-1 

ِلكُمْ  أَْوفُ َّللاَِّ ُوْسعََها ۖ َوإِذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَىَٰ ۖ َوبِعَْهِد 
اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَ  وا ۚ ذََٰ  .152-*االنعام(ذَكَُّرونَ َوصَّ

 .3-2-1-المطففين *ْم أَْو َوَزنُوهُْم يُْخِسُرونَ َوإِذَا َكالُوهُ  *نَ يَْستَْوفُوالَِّذيَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس  *َوْيٌل ِلْلُمَطف ِِفينَ -2

 



ٍه َغْيُرهُ ۖ قَْد َجاَءتْكُمْ )-3 َ َما َلكُْم ِمْن إِلََٰ اْلَكْيَل  بَي ِنَةٌ ِمْن َرب ِكُْم ۖ فَأَْوفُوا َوإِلَىَٰ َمْديََن أََخاهُْم شُعَْيباا ۗ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

ِلكُْم َخْيٌر لَ 
كُْم إِْن كُْنتُْم َواْلِميَزاَن َواَل تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم َواَل تُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَهاۚ  ذََٰ

 .85-*االعراف(ُمْؤِمنِينَ 

4-( َ ٍه َغيْ كُْم ِمنْ ا لَ  مَ َوإِلَىَٰ َمْديََن أََخاهُْم شُعَْيباا ۚ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ اَل َواْلِميَزاَن ۚ إِن ِي أََراكُْم ُرهُ ۖ َواَل تَْنقُُصوا اْلِمْكيَ  إِلََٰ

 .84-*هود(بَِخْيٍر َوإِن ِي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم ُمِحيطٍ 

 .85-*هود(ِدينَ  تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفسِ يَاَءهُْم َوالَ اَس أَشْ النَّ ا َويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ۖ َواَل تَْبَخُسو)-5

 َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذَا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيِم ۚ -6
 .35-*االسراء(أِْويلا َوأَْحَسُن تَ   َخْيرٌ ِلكَ ذََٰ

ِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالا َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذَا ِكْلتُْم َوِزنُوا )-7
 .35-*االسراء(بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيِم ۚ ذََٰ

َواَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم َواَل تَْعثَْوا  *َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيمِ  * أَْوفُوا اْلَكْيَل َواَل تَكُونُوا ِمَن اْلُمْخِسِرينَ )-8

  .-182183-181-(*الشعراءِسِدينَ فِي اْْلَْرِض ُمفْ 

َزهُْم بَِجَهاِزِهْم قَاَل ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن أَبِيكُ )-9 ا َجهَّ  .59-*يوسف(ْلُمْنِزِلينَ وفِي اْلَكْيَل َوأَنَا َخْيُر اْوَن أَن ِي أُ اَل تَرَ أَ ْم ۚ َولَمَّ

ا َرَجعُوا إِلَىَٰ أَبِيِهْم قَالُوا يَا أَبَانَا ُمنَِع ِمنَّا اْلكَْيُل فَأَْرِسْل َمعَنَا أََخانَا نَْكتَْل َوإِنَّا)-10  .63-لَهُ لََحافِظُوَن*يوسف فَلَمَّ

رُّ َوِجئْنَا بِ -11 ا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا يَا أَيَُّها اْلعَِزيُز َمسَّنَا َوأَْهلَنَا الضُّ ْق َعلَْينَا ۖ فَلَمَّ بَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَأَْوِف لَنَا اْلَكْيَل َوتََصدَّ

قِينَ  َ َيْجِزي اْلُمتََصد ِ  .88-*يوسف(إِنَّ َّللاَّ

 .60-(*يوسفتَْقَربُونِ  َوالَ  ِعْنِدي لَكُمْ  َكْيلَ  َفالَ  بِهِ  تَأْتُونِي لَمْ  فَِإنْ )-12

ا فَتَُحوا َمتَاَعُهْم َوَجُدوا )-13  ْت إِلَْينَا ۖ َونَِميُر أَْهلَ َولَمَّ ِذِه بَِضاَعتُنَا ُردَّ
ْت إِلَْيِهْم ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَْبِغي َهَٰ نَا بَِضاَعتَُهْم ُردَّ

ِلَك َكْيٌل َيِسيرٌ 
 .65-*يوسف(َونَْحفَظُ أََخانَا َونَْزَداُد َكْيَل بَِعيٍر ذََٰ

  غير الملموسة) الخاصة باعمال االنسان(. وحدات الوزن-ثالثا

 :الحبة-أ

َرقٍَة إاِلَّ يَْعلَُمَها َواَل َحبٍَّة فِي )َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب اَل يَْعلَُمَها إاِلَّ هَُوۚ  َويَْعلَُم َما فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر ۚ َوَما تَْسقُطُ ِمْن وَ -1

 .59-َواَل يَابٍِس إاِلَّ ِفي ِكتَاٍب ُمبِيٍن(*االنعامظُلَُماِت اْْلَْرِض َواَل َرْطٍب 

ْرَدٍل أَتَْينَا بَِها ۗ َوَكفَىَٰ بِنَا )َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاا ۖ َوإِْن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن خَ -2

 .47-َحاِسبِيَن(*االنبياء

َ نَيَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماَواِت أَْو فِي اْْلَْرِض يَأْ )يَا بُ -3 ُ ۚ ِإنَّ َّللاَّ ِت بَِها َّللاَّ

 .16-لَِطيٌف َخبِيٌر(*لقمان
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ِ َكمَ -4 ُ يَُضاِعُف )َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيِل َّللاَّ ثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي كُل ِ سُْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة ۗ َوَّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم(*البقرة  .261-ِلَمْن يََشاُء ۗ َوَّللاَّ

 :القطمير-ب

َر )-1 ُ َربُّكُْم َلهُ يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ ِلكُُم َّللاَّ
ى ۚ ذََٰ الشَّْمَس َواْلقََمَر كُلٌّ َيْجِري ِْلََجٍل ُمَسمًّ

 .13-*فاطر(اْلُمْلُك ۚ َوالَِّذيَن تَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه َما يَْمِلكُوَن ِمْن قِْطِميرٍ 
 .غالف النواة الرقيق جدا،اوغشاء شفاف جداالقطمير

 :الفتيل -ت

 ورد في قوله تعالى:

ي َمْن يََشاُء َوالَ يُْظلَُموَن فَتِيالا )-1 ُ يَُزك ِ   .49-*النساء(أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَُزكُّوَن أَْنفَُسُهْم َبِل َّللاَّ

ا كُتَِب )-2 َكاةَ فَلَمَّ اَلَة َوآتُوا الزَّ َعلَْيِهُم اْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم يَْخَشْوَن أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم كُفُّوا أَْيِديَكُْم َوأَقِيُموا الصَّ

ْرتَنَ  ِ أَْو أََشدَّ َخْشيَةاۚ  َوقَالُوا َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا الِْقتَاَل لَْواَل أَخَّ ْنيَا قَِليٌل النَّاَس َكَخْشيَِة َّللاَّ ا إِلَىَٰ أََجٍل قَِريٍب ۗ قُْل َمتَاعُ الدُّ

 .77-*النساء(ٌر ِلَمِن اتَّقَىَٰ َواَل تُْظلَُموَن فَتِيالا َواْْلِخَرةُ َخيْ 

ئَِك يَْقَرُءوَن ِكتَابَُهْم َواَل )-3  .71-(*االسراءيُْظلَُموَن فَتِيالا يَْوَم نَْدعُو كُلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم ۖ فََمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه فَأُولََٰ

 (8).فتولل المق النواة وخاصة نواة التمر،اذ يتخذ شكل يشبه الحبيعني الفتيل الخيط االبيض الذي يشغل ش

 النقير:-ث

 ورد في قوله تعالى:

ا)-1  .53-*النساء(أَْم لَُهْم نَِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإذاا اَل يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقيرا

اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَىَٰ َوهَُو )-2 ئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َواَل يُْظلَُموَن نَِقيرا َوَمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّ
 .124-*النساء(ُمْؤِمٌن فَأُولََٰ

 ويعني النقرة الصغيرة جدا في ظهر النواة،وتكون واضحة في نواة التمر.

 وحدات الوزن الثقيلة-رابعا

 القنطار:-أ

 وقد ورد اسم القنطار في آيات عدة هي:

ِه إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر اَل يُ )-1 ا ۗ َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقْنَطاٍر يَُؤد ِ ِه إِلَْيَك إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئما  َؤد ِ

ي ِيَن َسبِيٌل  ِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي اْْلُم ِ
ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ ذََٰ  .75-*ال عمران(َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

ا فاََل تَأُْخذُوا ِمْنهُ َشْيئاا ۚ أَ )-2 ا ُمبِينااَوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداهُنَّ قِْنَطارا  (تَأُْخذُونَهُ بُْهتَاناا َوإِثْما

 .20-*النساء

 



َمِة َواْْلَْنعَاِم  ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ )-3 َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلمَ  ْنيَا ۖ َوَّللاَّ ِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ
 .14-*ال عمران(آبِ َواْلَحْرِث ۗ ذََٰ

وقية،ورأي ا 1200الف اوقية،واخر يقول يساوي  12اختلفت الروايات عن كمية القنطار،هنالك رأي يقول وزنه 

 اوقية. 1200هللا عليه وسلم هو الرسول محمد صلى 

 المثقال:-ب

 وغيرها. ويستخدم لوزن المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة

 وقد ورد في آيات عدة هي:

ٍة فِي السََّماَواِت َواَل ِفي اْْلَْرِض )-1 ِ ۖ اَل يَْمِلكُوَن ِمثْقَاَل ذَرَّ  َوَما لَُهْم فِيِهَما ِمْن قُِل اْدعُوا الَِّذيَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .22-*سبأ(ِشْرٍك َوَما لَهُ ِمْنُهْم ِمْن َظِهيرٍ 

ا إِْذ تُِفيُضوَن فِيِه ۚ َوَما  َوَما تَكُوُن فِي َشأٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمنْ )-2 قُْرآٍن َواَل تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم شُُهودا

ِلَك َواَل أَْكبََر إِ 
ٍة فِي اْْلَْرِض َواَل فِي السََّماِء َواَل أَْصغََر ِمْن ذََٰ ( الَّ فِي ِكتَاٍب ُمبِينٍ يَْعُزُب َعْن َرب َِك ِمْن ِمثْقَاِل َذرَّ

 .61-ونس*ي

ا يََرهُ )-3 ٍة َشرًّ ا يََرهُ*َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ ٍة َخْيرا  .8-7-*الزلزلة(فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

أَتَْينَا بَِها ۗ َوَكفَىَٰ بِنَا  ْرَدلٍ َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاا ۖ َوإِْن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن خَ )-4

 .47-*االنبياء(َحاِسبِينَ 

ا)-5 ا َعِظيما ٍة ۖ َوِإْن تَُك َحَسَنةا يَُضاِعْفَها َويُْؤِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجرا َ اَل يَْظِلُم ِمثْقَاَل ذَرَّ  .40-*النساء(إِنَّ َّللاَّ

َ يَا بُنَيَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخرْ )-6 ُ ۚ ِإنَّ َّللاَّ َدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماَواِت أَْو فِي اْْلَْرِض يَأِْت بَِها َّللاَّ

 .16-*لقمان(لَِطيٌف َخبِيرٌ 

ٍة ِفي السََّماَواِت َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا اَل تَأْتِينَا السَّاَعةُ ۖ قُْل بَلَىَٰ َوَرب ِي لَتَأْتِيَنَّكُْم َعاِلِم اْلغَْيِب ۖ اَل يَ )-7 ْعُزُب َعْنهُ ِمثْقَاُل ذَرَّ

ِلَك َواَل أَْكبَُر إاِلَّ ِفي ِكتَاٍب ُمبِينٍ 
 .3-*سبأ(َواَل فِي اْْلَْرِض َواَل أَْصغَُر ِمْن ذََٰ

 ادوات الكيل والميزان:-رابعا

 الصواع:-1

فقد رطل اره بالأما مقد ،أربع إمدادويستخدمه أهل المدينة،مقداره من كفى اإلنسان كيل،لل  هو الوحدة األساسية

 االتية: ياتاآل،وقد ورد ذكره في اختلفوا فيه

 .72-*يوسف(قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا بِِه َزِعيمٌ )-أ

 
 



 

ِلَك ِكْدنَا ِليُوسَُف ۖ َما َكاَن ِليَأُْخذَ أََخاهُ فِي ِديِن  فَبََدأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاِء أَِخيِه ثُمَّ اْستَْخَرَجَها)-ب
ِمْن ِوَعاِء أَِخيِه ۚ َكذََٰ

ُ ۚ نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء ۗ َوفَْوَق كُل ِ ِذي ِعْلٍم َعِليم    .76-*يوسف(اْلَمِلِك إَِّلَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ

 الميزان المستقيم:-2

 .182-(*المطففينبِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيمِ َوِزنُوا )-أ

 ِقيَوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذَا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَ )-ب
َٰ
 35-اء*االسر(َوأَْحَسُن تَأِْويلا  ِلَك َخْيرٌ ِم ۚ َذ

 (الميزان المستقيم44-9الصورة)

  

 المد:-3

كر ،ولم تذومقداره حسب سعة كف االنسانلذا سمي مدا، ،ممدودتينقدر ملء كفى الشخص ويداه بو كيلهو وحدة 
  وحدة القياس هذه في القرآن.

 
  :الصناعة والمعادن-تاسعالمبحث ال

 مصطلحاتها:الصناعة و-اوال

َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن )-1 يََشاُء ۖ َفاَل تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَْيِهْم أَفََمْن ُزي َِن لَهُ سُوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسناا ۖ فَِإنَّ َّللاَّ

َ َعِليٌم بَِما يَْصنَعُونَ   .8-*فاطر(َحَسَراٍت ۚ إِنَّ َّللاَّ

ثَْم َوأَْكِلِهُم السُّْحَت ۚ لَبِئَْس َما َكانُوا )-2 بَّانِيُّوَن َواْْلَْحبَاُر َعْن قَْوِلِهُم اْْلِ  .63-*المائدة(يَْصنَعُونَ لَْواَل يَْنَهاهُُم الرَّ

ْت َكِلَمُت َرب َِك اْلُحْسَنىَٰ َوأَْوَرثْنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اْْلَْرِض َوَمغَاِربََها الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها ۖ َوتَ )-3 مَّ

ْرنَا َما َكاَن يَْصنَُع فِْرعَ   .137-*االعراف(ْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكانُوا يَْعِرُشونَ َعلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا ۖ َوَدمَّ

ئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم فِي اْْلِخَرِة إاِلَّ النَّاُر ۖ َوَحبَِط َما َصنَعُوا فِيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَْعمَ )-4  .16-*هود(لُونَ أُولََٰ

 .37-*هود(َخاِطْبنِي ِفي الَِّذيَن َظلَُموا ۚ إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ َواْصنَعِ اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َواَل تُ )-5

 (ْسَخُر ِمْنكُْم َكَما تَْسَخُرونَ َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمَْلٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ ۚ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا نَ )-6

 .38-*هود



َ َخبِيٌر بَِماقُْل )-7 ِلَك أَْزَكىَٰ لَُهْمۗ  إِنَّ َّللاَّ
 .30-*النور(يَْصنَعُونَ  ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروَجُهْم ۚ ذََٰ

ُروا بِِه فَ )-8 ا ذُك ِ أَْغَرْينَا بَْينَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَىَٰ َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرىَٰ أََخْذنَا ِميثَاقَُهْم فَنَسُوا َحظًّا ِممَّ

ُ بَِما َكانُوا يَْصنَعُونَ   .14-*المائدة(يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۚ َوَسْوَف يُنَب ِئُُهُم َّللاَّ

 َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ لَهُۚ  َوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةا أَِن اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فِي اْليَم ِ فَْليُْلِقِه الْيَمُّ بِالسَّاِحِل يَأُْخْذهُ )-9

 .39-*طه(ِمن ِي َوِلتُْصنََع َعلَىَٰ َعْينِ 

 .69-*طه(َوأَْلِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَعُوا ۖ إِنََّما َصنَعُوا َكْيُد َساِحٍرۖ  َواَل يُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أَتَى)-10

 .80-*االنبياء(اهُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَكُْم ِلتُْحِصنَكُْم ِمْن بَأِْسكُْم ۖ فََهْل أَْنتُْم َشاِكُرونَ َوَعلَّْمنَ )-11

َجْيِن ْك فِيَها ِمْن ُكل ٍ َزوْ فَأَْوَحْينَا إِلَْيِه أَِن اْصنَعِ اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا فَِإذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر ۙ فَاْسلُ )-12

 .27-*المؤمنون(ْغَرقُونَ اثْنَْيِن َوأَْهلََك إاِلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل ِمْنُهْم ۖ َواَل تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذيَن َظلَُموا ۖ إِنَُّهْم مُ 

عَْت بِِه اْْلَْرُض أَْو كُل َِم )-13 ِ اْْلَْمُر َجِميعاا ۗ أَفَلَْم يَْيأَِس َولَْو أَنَّ قُْرآناا سُي َِرْت بِِه اْلِجبَاُل أَْو قُط ِ بِِه اْلَمْوتَىَٰ ۗ بَْل لِِلَّ

ُ لََهَدى النَّاَس َجِميعاا ۗ َواَل يََزاُل الَِّذيَن َكفَُروا تُِصيبُُهْم بَِما صَ  نَعُوا قَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ الَِّذيَن آَمنُوا أَْن لَْو يََشاُء َّللاَّ

َ اَل يُْخِلُف اْلِميعَادَ قَِريباا ِمْن َداِرِهْم َحتَّىَٰ  ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ  .31-*الرعد( يَأْتَِي َوْعُد َّللاَّ

ُروا بِِه فَأَْغَرْينَا بَْينَهُ )-14 ا ذُك ِ ُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرىَٰ أََخْذنَا ِميثَاقَُهْم فَنَسُوا َحظًّا ِممَّ

ُ بَِما َكانُوا يَْصنَعُونَ إِلَىَٰ يَْوِم اْلقِ   .14-*المائدة(يَاَمِة ۚ َوَسْوَف يُنَب ِئُُهُم َّللاَّ

ا ِمْن كُل ِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِ )-15 ُ َمثاَلا قَْريَةا َكانَْت آِمنَةا ُمْطَمئِنَّةا يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغدا ُ َوَضَرَب َّللاَّ ِ فَأَذَاقََها َّللاَّ أَْنعُِم َّللاَّ

 .112-*النحل(اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَعُونَ ِلبَاَس 

اَلةَ تَْنَهىَٰ َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ۗ )-16 اَلةَ ۖ إِنَّ الصَّ ُ اتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ ِ أَْكبَُر ۗ َوَّللاَّ َولَِذْكُر َّللاَّ

 .45-عنكبوت*ال(يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ 

َ َخبِيٌر )-17 ِلَك أَْزَكىَٰ لَُهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ
 .30-*النور(بَِما يَْصنَعُونَ قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحَفظُوا فُُروَجُهْم ۚ ذََٰ

َ يُِضلُّ َمنْ )-18   يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُءۖ  فاََل تَْذَهْب نَْفسَُك َعلَْيِهمْ  أَفََمْن ُزي َِن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسناا ۖ فَِإنَّ َّللاَّ

َ َعِليٌم بَِما يَْصنَعُونَ   .8-*فاطر(َحَسَراٍت ۚ إِنَّ َّللاَّ

ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َشْيٍء ۚ)-19  (إِنَّهُ َخبِيٌر بَِما تَْفعَلُونَ  َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةا َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ۚ ُصْنَع َّللاَّ

 .88-*النمل

ثَْم َوأَْكِلِهُم السُّْحَت ۚ لَبِئَْس َما َكانُوا )-20 بَّانِيُّوَن َواْْلَْحبَاُر َعْن قَْوِلِهُم اْْلِ  .63-*المائدة(يَْصنَعُونَ لَْواَل يَْنَهاهُُم الرَّ

 



ْنيَا َوهُْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصْنعااالَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاِة )-21  .104-*الكهف(الدُّ

                             .129-128-*الشعراء(تَْخلُُدونَ  لَعَلَّكُمْ  َمَصانِعَ  َوتَتَِّخذُونَ أَتَْبنُوَن بِكُل ِ ِريعٍ آيَةا تَْعبَثُوَن*)-22

ئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم )-23  .16-*هود(ِفي اْْلِخَرِة إاِلَّ النَّاُر ۖ َوَحبَِط َما َصنَعُوا فِيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُونَ أُولََٰ

ا ِمْن كُل ِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِ )-24 ُ َمثاَلا قَْريَةا َكانَْت آِمنَةا ُمْطَمئِنَّةا يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغدا ِ فَأَذَ َوَضَرَب َّللاَّ ُ أَْنعُِم َّللاَّ اقََها َّللاَّ

 .112-*النحل(ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَعُونَ 

 :المعادن-ثانيا

 الذهب:-1

ئَِك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اْْلَْنَهاُر يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َويَْلبَ )-أ ا ِمْن ُسْنُدٍس سُوَن ثِيَاباا أُولََٰ ُخْضرا

 .31-*الكهف(َوإِْستَْبَرٍق ُمتَِّكئِيَن فِيَها َعلَى اْْلََرائِِك ۚ نِْعَم الثََّواُب َوَحسُنَْت ُمْرتَفَقاا

ا ذََهبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَها يَُحلَّْونَ  يَْدُخلُوَنَها َعْدنٍ  َجنَّاتُ )-ب    .33-*فاطر(َحِريرٌ  فِيَها َوِلبَاسُُهمْ  َولُْؤلُؤا

 .53-*الزخرف(ُمْقتَِرنِينَ  ِئَكةُ اْلَمالَ  َمعَهُ  َجاءَ  أَوْ  َذَهبٍ  ِمنْ  أَْسِوَرةٌ  َعلَْيهِ  أُْلِقيَ  فَلَْوالَ )-ت

َمِة َواْْلَْنعَاِم  ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ )-ث َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  ْنيَا ۖ َوَّللاَّ ِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ
 .14-*ال عمران(َواْلَحْرِث ۗ ذََٰ

 (ا َخاِلُدونَ اْْلَْعيُُن ۖ َوأَْنتُْم فِيهَ  فُُس َوتَلَذُّ اْْلَنْ  ِهيهِ يَُطاُف َعلَْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوأَْكَواٍب ۖ َوفِيَها َما تَْشتَ  )-ج 

 .71-*الزخرف

ئَِك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوهُْم كُفَّاٌر فَلَْن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء )-ح اْْلَْرِض ذََهباا َولَِو اْفتََدىَٰ بِِه ۗ أُولََٰ

  .91-ال عمران*(َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرينَ 

ْهبَاِن لَيَأْكُلُوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل )-خ ا ِمَن اْْلَْحبَاِر َوالرُّ ِ ۗ َوالَِّذيَن َويَُصدُّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َكثِيرا وَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِليمٍ  ِ فَبَش ِ ةَ َواَل يُْنِفقُونََها فِي َسبِيِل َّللاَّ  .34-*التوبة(يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَجْ )-د َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا ۖ  يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساوِ َها اْْلَْنَهارُ ن تَْحتِ ِري مِ إِنَّ َّللاَّ َر ِمن ذََهٍب َولُْؤلُؤا

 .23-*الحج(َوِلبَاسُُهْم فِيَها َحِريرٌ 

 :الفضة -2

ِة نَطَرِة ِمَن ااْلُمقَ  ِطيرِ ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَا)-أ َمِة َواْْلَْنَعاِم َواْلَخْيلِ لذََّهِب َواْلِفضَّ  اْلُمَسوَّ

ُ ِعنَدهُ ُحْسُن ا ْنيَا ۖ َوَّللاَّ ِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ
 .14-مرانع(*ال آبِ ْلمَ َواْلَحْرِث ۗ ذََٰ

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَرا)-ب ن فِضَّ ٍة قَدَّ اِريَر مِ وَ قَ  *َويَُطاُف َعلَْيِهم بِآنِيٍَة م ِ ان فِضَّ  .16-15-(*االنسانُروَها تَْقِديرا

 



ْهبَاِن لََيأْكُلُوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل )-ت ا ِمَن اْْلَْحبَاِر َوالرُّ ِ ۗ َوالَِّذيَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َكثِيرا َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِليمٍ يَْكنُِزوَن الذَّ  ِ فَبَش ِ ةَ َواَل يُْنِفقُونََها فِي َسبِيِل َّللاَّ  .34-*التوبة(َهَب َواْلِفضَّ

ةا َواِحَدةا لََّجعَْلنَا ِلَمن يَْكفُرُ )-ث ْحَمَٰ بِال َولَْواَل أَن يَكُوَن النَّاُس أُمَّ ٍة َوَمعَاِن ِلبُيُوتِهِ رَّ ن فِضَّ ( يَْظَهُرونَ ِرَج َعلَْيَها ْم سُقُفاا م ِ

 .33-*الزخرف

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَرا)-ث ن فِضَّ ٍة قَدَّ اِريَر مِ وَ قَ  *َويَُطاُف َعلَْيِهم بِآنِيٍَة م ِ ان فِضَّ  .16-15-(*االنسانُروَها تَْقِديرا

ٍة )-ج ااِليَُهْم ثِيَاُب سُْنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق ۖ َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن فِضَّ  .21-*االنسان(َوَسقَاهُْم َربُُّهْم َشَراباا َطُهورا

 :اْلَحِديدَ -3

ا قَاَل )-أ َدفَْيِن قَاَل اْنفُُخوا ۖ َحتَّىَٰ إِذَا َجعَلَهُ نَارا اآتُونِي ُزَبَر اْلَحِديِد ۖ َحتَّىَٰ إِذَا َساَوىَٰ بَْيَن الصَّ  (آتُونِي أُْفِرْغ َعلَْيِه قِْطرا

 .96-*الكهف

ْيَر ۖ َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِديدَ َولَقَْد )-ب  بِي َمعَهُ َوالطَّ ِ  .10-*سبأ(آتَْينَا َداُووَد ِمنَّا فَْضالا ۖ يَا ِجبَاُل أَو 

اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس َشِديٌد َوأَْنَزْلنَا  لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَنَْزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط ۖ)-ت

َ قَِويٌّ َعِزيزٌ  ُ َمْن يَْنُصُرُه َوُرسُلَهُ بِاْلغَْيِب ۚ إِنَّ َّللاَّ  .25-*الحديد(َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم َّللاَّ

ا َوُرفَاتاا أَإِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلقاا َجِديداا*)-ث  .50-49-(*االسراءَحِديدا  أَوْ  ِحَجاَرةا  كُونُوا قُلْ َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعَظاما

 .21-20-(*الحجَحِديدٍ  ِمنْ  َمقَاِمعُ  َولَُهمْ يُْصَهُر بِِه َما فِي بُُطونِِهْم َواْلُجلُوُد*)-ج

 :النحاس-4

 .35-*الرحمن(يُْرَسُل َعلَْيكَُما ُشَواظٌ ِمْن نَاٍر َونَُحاٌس فاََل تَْنتَِصَرانِ )-أ

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر ۖ َوأََسْلنَا َوِلسُلَْيَماَن )-ب يَح غُُدوُّ َدْيِه بِِإْذِن َرب ِِه ۖ يَ َمن يَْعَمُل بَْيَن   اْلِجن ِ ِقْطِر ۖ َوِمنَ ْيَن الْ هُ عَ لَ الر ِ

 . 12-*سبأ(َوَمن يَِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرنَا نُِذْقهُ ِمْن َعذَاِب السَِّعيرِ 

ا قَاَل آتُوِني أُْفِرغْ آتُونِي ُزبََر )-ت َدفَْيِن قَاَل اْنفُُخوا ۖ َحتَّىَٰ إِذَا َجعَلَهُ نَارا ااْلَحِديِد ۖ َحتَّىَٰ إِذَا َساَوىَٰ بَْيَن الصَّ (  َعلَْيِه قِْطرا

 .96-*الكهف

 القطر يعني النحاس

 والياقوت: الؤلوء والمرجان-5

َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا)-أ اِلَحاِت َجنَّاتٍ  إِنَّ َّللاَّ ْن أََساِوَر ِمن ذََهٍب مِ ْنَهاُر يَُحلَّْوَن فِيَها تَْحِتَها اْْلَ  ِري ِمنتَجْ  الصَّ

ا ۖ َوِلبَاسُُهْم فِيَها َحِريرٌ   .23-*الحج(َولُْؤلُؤا

ا َهبٍ ذَ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَها يَُحلَّْونَ  يَْدُخلُوَنَها َعْدنٍ  َجنَّاتُ )-ب   .33-*فاطر(َحِريرٌ  فِيَها َوِلبَاسُُهمْ  َولُْؤلُؤا



 .24-الطور(*َويَُطوُف َعلَْيِهْم ِغْلَمان  لَُهْم َكأَنَُّهْم لُْؤلُؤ  َمْكنُون  )-ت

 .23-22-(*الواقعةاْلَمْكنُونِ  اللُّْؤلُؤِ  َكأَْمثَالِ )َوُحوٌر ِعيٌن* -ث

ا َحِسْبتَُهمْ  َرأَْيتَُهمْ  )إِذَا-ج ا لُْؤلُؤا   .19-(*االنسانَمْنثُورا

  .22-َواْلَمْرَجاُن(*الرحمن اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُهَما )يَْخُرجُ -ح

 .58-)َكأَنَُّهنَّ اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجاُن(*الرحمن-خ 

 :الصخور والحجر-6

ْخَرِة فَِإن ِي نَِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِيهُ إاِلَّ -أ الشَّْيَطاُن أَْن أَْذكَُرهُ ۚ َواتََّخذَ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر )قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

 .63-َعَجباا(*الكهف

ْخَر بِاْلَواِد(*الفجر-ب  .9-)َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

ا ۚ َوأَْوَحْينَا إِلَىَٰ ُموَسىَٰ إِِذ اْستَْسقَاهُ -ت قَْوُمهُ أَِن اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر ۖ فَاْنبََجَسْت )َوقَطَّْعنَاهُُم اثْنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاطاا أَُمما

ۖ  كُلُوا ِمْن َطي ِبَاِت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْيناا ۖ قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم ۚ َوَظلَّْلنَا َعلَْيِهُم اْلغََماَم َوأَْنَزْلنَا  َعلَْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوىَٰ

ِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن(*االعرافَما َرَزْقنَاكُ   .160-ْم ۚ َوَما َظلَُمونَا َولََٰ

ِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةا ۚ َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما يَ -ث
ُر ِمْنهُ اْْلَْنَهاُر ۚ َوإِنَّ )ثُمَّ قََسْت قُلُوبُكُْم ِمْن بَْعِد ذََٰ  ِمْنَها  تَفَجَّ

ُ بِغَافٍِل  ِ ۗ َوَما َّللاَّ ا تَْعَملُوَن(*البقرةلََما يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء ۚ َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبِطُ ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ  .74-َعمَّ

ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْيناا ۖ قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاٍس )َوإِِذ اْستَْسقَىَٰ ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر ۖ فَاْنفََجَرْت -ج

ِ َواَل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن(*البقرة  .60-َمْشَربَُهْم ۖ كُلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق َّللاَّ

ذَا هَُو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر عَ -ح  .32-لَْينَا ِحَجاَرةا ِمَن السََّماِء أَِو ائْتِنَا بِعَذَاٍب أَلِيٍم(*االنفال)َوإِْذ قَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهَٰ

يٍل َمْنُضودٍ )-خ ا َجاَء أَْمُرنَا َجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسج ِ  .82-(*هودفَلَمَّ

ا َوُرفَاتاا -د ا*)َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعَظاما ا أَوْ  ِحَجاَرةا  كُونُوا قُلْ أَإِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلقاا َجِديدا  .50-49-(*االسراءَحِديدا

   .33-(*الذارياتِطينٍ  ِمنْ  ِحَجاَرةا  َعلَْيِهمْ  ِلنُْرِسلَ )-ذ

ا َوقُوُدَها النَّاُس -ر َ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَارا َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َماَلئَِكةٌ ِغاَلظٌ ِشَداٌد اَل يَْعُصوَن َّللاَّ

 .6-َما أََمَرهُْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن(*التحريم

 



َ )يَا بُنَيَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَكُْن فِي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماَواِت أَْو فِي اْْلَ -ز ُ ۚ ِإنَّ َّللاَّ ْرِض يَأِْت بَِها َّللاَّ

 .16-لَِطيٌف َخبِيٌر(*لقمان

ْت ِلْلَكافِ -س  .24-ِريَن(*البقرة)فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ ۖ أُِعدَّ

يٍل(*الحجر)َفَجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها -ش  .74-َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم ِحَجاَرةا ِمْن ِسج ِ

يلٍ  ِمنْ  ِبِحَجاَرةٍ  تَْرِميِهمْ )-ص    .4-*الفيل(ِسج ِ

  :الزجاج-7

َجا)-أ ُ نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِضۚ  َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصبَاٌح ۖ اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ َكأَنََّها َكْوَكٌب  َجةُ َّللاَّ

يٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة اَل َشْرقِيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة يََكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَمْ   تَْمَسْسهُ نَاٌر ۚ نُوٌر َعلَىَٰ نُوٍرۗ  ُدر ِ

ُ اْْلَْمثَ  ُ ِلنُوِرِه َمْن يََشاُء ۚ َويَْضِرُب َّللاَّ ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ يَْهِدي َّللاَّ  .35-النور*(اَل ِللنَّاِس ۗ َوَّللاَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مصادر الفصل التاسع

 .761،مصدر سابق،ص1ط لجنة القرآن والسنة في جامعة االزهر،المنتخب في تفسير القرآن الكريم،-1

 .140،مصدر سابق، ص2012،سنة 4نخبة من العلماء،التفسير الميسر،ط-2 

 .146مصدر سابق،ص،3جالل الدين المحلى،جالل الدين السيوطي،تفسير الجاللين الميسر،ط -3 

 .531،مصدر سابق،ص3جماعة من علماء التفسير،المختصر في تفسير القرآن الكريم،ط -4 

 .https://ar.wikipedia.org الموسوعة الحرة،-اصناف التمور،تقرير منشور على موقع الويكيبيديا-5 

 .1472،مصدر سابق،ص4،ط2و1حمود حومد،ايسر التفاسير،جاسعد م -6 

 .448، صمصدر سابق،2012،سنة 4نخبة من العلماء،التفسير الميسر،ط -7

 .48مصدر سابق،ص،2د.محمد سلمان عبدهللا االشقر،زبدة التفسير،ط-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 في القرآن الكريم وادم واالنس والجن االنسان-عاشرالفصل ال

 المواد التي  خلق منها االنسان  -المبحث االول

 مراحل الخلق في القرآن الكريم-المبحث الثاني 

  .صفات خلق االنسان وسلوكه-لثالمبحث الثا

 والجن  اإلْنسادم و-رابعال المبحث

 كرامة اإلنسان -خامسالمبحث ال

 حقوق اإلنسان  -سادسالمبحث ال

 االنسانحواس سمع وبصر وعقل  -بعالمبحث السا

 تنظيم تصرف وسلوك االنسان وتربيته. -لثامنالمبحث ا

 

 

 

 

 



  .المواد التي  خلق منها االنسان -المبحث االول

  الماء: -أوالا 

ا)-1 ا َوَكاَن َربَُّك قَِديرا ا فََجعَلَهُ نََسباا َوِصْهرا  .54-الفرقان* (َوهَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشرا

قرابة وذكوًرا وإناثًا فنشأ من هذا قرابة النسب وهو الذي خلق ِمن منّيِ الرجل والمرأة ذرية 

 (1).وكان ربك قديًرا على خلق ما يشاء،المصاهرة

-المرسالت (*فَقََدْرنَا فَنِْعَم اْلقَاِدُرونَ  ِإلَى قََدٍر َمْعلُوٍم* َفَجعَْلنَاهُ فِي قََراٍر َمِكيٍن* *أَلَْم نَْخلُْقكُْم ِمْن َماٍء َمِهينٍ )-2

20-21-22-23 . 

وهو رحم ألم نخلقكم يا معشر الكفارمن ماء ضعيف حقير وهو النطفة،فجعلنا هذا الماء في مكان حصين،

 (2).حنندرون القافقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه،فنعم ،المرأة،إلى وقت محدود ومعلوم عند هللا تعالى

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق*)-3 ْلِب َوالتََّرائِبِ* ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق* فَْليَْنظُِر اْْلِ  *(إِنَّهُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدرٌ  يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

  .8-7-6-5-الطارق

لِقَ فلينظر  ليعلم أن إعادة خلق اإلنسان ليست أصعب من خلقه أّوال خلق من منّيٍ منصّبٍ ،اإلنسان المنكر للبعث ِممَّ خ 

إن الذي خلق اإلنسان من هذا الماء لَقادر على رجعه ،بسرعة في الرحم، يخرج من بين صلب الرجل وصدر المرأة

 (3).إلى الحياة بعد الموت

 االترب،تعريفها وانواعه-ثانيا

 تعريف التربة -1

اليابس بسمك متباين من مكان الخر،يزداد في  سطح منواسعة غطي مساحات ي الذيتعد التربة المكون االساسي 

 . السهول الفيضية ويقل على سفوح الجبال المعتدلة وقليلة االنحدار

 انواع الترب:-2

 الترب الرسوبية-أ

 التربة الرملية-1

 التربة الغرينية-2

 الطينيةالتربة -3

 (انواع الترب.10-1الصورة)

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fquranbysubject.com%2Ftafsir2.php%3Findex%3D2909%26tafsir%3D2
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fquranbysubject.com%2Ftafsir2.php%3Findex%3D2909%26tafsir%3D2
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=25
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=25
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=77
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=77
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=77
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=86
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=86


 

 )المتبقية(التربة الناتجة عن تفتت الصخور-ب

وبية ها رستوجد انواع من الترب ناتجة عن تفتت الصخور،وتحتوي معادن مختلفة حسب نوع الصخور المتفتته من

 (4)او نارية او متحولة،وتكثر في المناطق الصحراوية.

 (ترب مفتتة.3- 10-2الصورتان)

 

 الترب التي خلق منها االنسان: -2

ا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َواَل تََضُع إِ )-أ ُ َخلَقَكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َجعَلَكُْم أَْزَواجا ٍر َوَّللاَّ ُر ِمْن ُمعَمَّ الَّ بِِعْلِمِه َوَما يُعَمَّ

ِ يَِسيرٌ َواَل يُْنقَُص ِمْن عُُمِرِه إاِلَّ فِي ِكتَاٍب   .11-فاطر* (إِنَّ ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

وال  ل من أنثىتحم وما،وهللا  خلق أباكم آدم من تراب، ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهين،ثم جعلكم رجاال ونساءً 

ر، فيطول  عَمَّ ر من م  ظ، وح المحفوهو اللعمره،وال ي ْنقَص من عمره إال في كتاب عنده،وتضع إال بعلمه،وما يعمَّ

ه وقبل أن تضعه إن ،قَصه وال ي نْ لكتب  قد أحصى هللا ذلك كله،وعلمه قبل أن يخلقه،ال ي زاد فيما،قبل أن تحمل به أمُّ

 (5).َخْلقكم وِعْلم أحوالكم وكتابتها في اللوح المحفوظ سهل يسير على هللا

كُْم ثُ هَُو الَّذِ )-ب ا َوِمْنكُْم ي َخلَقَكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ يُْخِرُجكُْم ِطْفالا ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَشُدَّ مَّ ِلتَكُونُوا شُيُوخا

ى َولَعَلَّكُْم تَْعِقلُونَ   .67-غافر *(َمْن يُتََوفَّى ِمْن قَْبُل َوِلتَْبلُغُوا أََجالا ُمَسمًّ

ثم يبقيكم ،ثم يخرجكم طفال ،ثم من علقة دم غليظ ،هو الذي خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم منه ثم من نطفة منيّ 

أي قبل ،من قبلومنكم من يتوفى ،ثم لتكونوا شيوخا،تكامل قوتكم من الثالثين سنة إلى األربعين اي لتبلغوا أشدكم
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ولعلكم تعقلون دالئل التوحيد ،وقتا محدودا  ،اياألشد والشيخوخة،فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجال مسمى

 (6).فتؤمنون

اَك َرُجالا )-ت  .37-*الكهف(قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوهَُو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر  ِرئَاَء النَّاِس َواَل يُْؤِمنُ  ْنِفُق َمالَهُ يُ الَِّذي ى كَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدقَاتِكُْم بِاْلَمن ِ َواْْلَذَ )-ث بِالِلَّ

ا الَ َرَكهُ َصلْ فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتَ  ُ الَ ُروَن َعلَى شَ  يَْقدِ دا ا َكَسبُوا َوَّللاَّ  َيْهِدي اْلقَْوَم ْيٍء ِممَّ

 .264-*البقرة(اْلَكافِِرينَ 

 .20-*الروم(َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلَقَكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ إِذَا أَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشُرونَ )-ج

 :الطين-ثالثا

 .التراب مع الماء فينتج مادة لينةالطين من خلط  يتكون

 (نوع من الطين.5-10الصورة)

 

 :تيةوقد ورد في القرآن ان هللا خلق االنسان من طين،كما في اآليات األ

ن ِطيٍن* ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةا )-أ َخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ َعلَقَةا فَ لَْقنَا النُّْطفَةَ ِكيٍن* ثُمَّ خَ اٍر مَّ ي قَرَ فَولَقَْد َخلَْقنَا اْلنسان ِمن ساللة م ِ

ا ثُمَّ  ا فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحما ا آَخَر فَ نَاهُ خَ نَشأْ أَ ُمْضغَةا فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعَظاما ُ أَْحَسُن الْلقا  -*المؤمنون(خالقينتَبَاَرَك َّللاَّ

 . 14-13ـ12

-مالعظا-غةمض-لقةع-نطفة في الرحم -البداية وكما يلي: طينان هللا تعالى يبين في هذه االية كيف خلق االنسان من 

 (7)طفل.-اللحم

ى ِعْنَدهُ ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُرونَ )-ب   .2-اْلنعام*(ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ قََضى أََجالا َوأََجٌل ُمَسمًّ

ونَ   (8)يعني انتم تشكون في قدرة هللا خالق كل شيء.، تَْمتَر 

ْنَساِن ِمْن ِطينٍ )-ت اهُ َونَفََخ * ثُمَّ َجعََل نَْسلَهُ ِمْن ساَُللٍَة ِمْن َماٍء َمِهينٍ  *الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَهُ َوبََدأَ َخْلَق اْْلِ ثُمَّ َسوَّ

 .9-8-7-السجدة*(السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئَِدةَ قَِليالا َما تَْشكُُرونَ  فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل لَكُمُ 

http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=6
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=32


من نطفة  تناسلةثم جعل ذرية آدم م،وهو آدم عليه السالم من طين هللا الذي أحكم خلق كل شيء،وبدأ َخْلَق اإلنسان

 يه الروحفينفخ ل،ثم أتم خلق اإلنسان وأبدعه،وأحسن خلقته،ونفخ فيه ِمن روحه بإرسال الملك له،رقيقة مهينةضعيفة 

ميَّز ة العقل ي  ،ونعم،وجعل لكم أيها الناس نعمة السمع واألبصار ي ميَّز بها بين األصوات واأللوان والذوات واألشخاص

 (9).تشكرون ربكم على ما أنعم به عليكمقليال ما ،وبها بين الخير والشر والنافع والضار

 .11-الصافات)*فَاْستَْفتِِهْم أَهُْم أََشدُّ َخْلقاا أَْم َمْن َخلَْقنَا إِنَّا َخلَْقنَاهُْم ِمْن ِطيٍن اَلِزبٍ )-ث

 (10)المصنوع من تربة طينية.،يعني لزج ،وهذه صفة الطين اَلِزبٍ  ِطينٍ 

 (الطين الزج.6-10الصورة)

 

اِر*)-ج ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ  .15-14-الرحمن *(َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن َماِرجٍ ِمْن نَارٍ  َخلََق اْْلِ

به وهويشغيره من انواع الطين االخرى، نالذي يمتلك مميزات تختلف ع  خلق هللا االنسان من طين الصلصال

 ( 11)الفخار.

ناعات في ص والتذوب في الماء،لذا يستخدم والفخار يعني تسخين الطين على النار فتجف بسرعة وتزداد صالبتها

 متنوعة.

 (انواع من طين الصلصال.8- 10-7الصورة)

 

 (تبين صناعة الفخار.9-10الصورة)
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ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن*)-ح َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة * نَاِر السَُّمومِ َواْلَجانَّ َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل ِمْن  َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

ا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُونٍ   .28-27-26-*الحجر( إِن ِي َخاِلٌق بََشرا

 (12)ث.المك خلق هللا االنسان من طين يابس صلب اذا نقر عليه له صوت،طين اسود متغير لونه وريحه من طول

  .مراحل َخْلق اْلنسان-المبحث الثاني 

 تعالى:  ولهقكما في القرآن مراجل َخْلق اإلنسان من البداية الى النهاية، ورد في

ن ِطيٍن* ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةا في قَ َولَقَْد َخلَْقنَا )-1 ِكينٍ  َرارٍ اْلنسان ِمن ساللة م ِ نَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةا نَا النُّْطفَةَ َعلَقَةا فََخلَقْ * ثُمَّ َخلَقْ مَّ

ا ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ  ا فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحما ا خَ فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعَظاما ُ  تَبَاَركَ فَ  آَخَر ْلقا      كُْم بَْعَد ذِلَك لََمي ِتُونَ  أَْحَسُن الخالقين* ثُمَّ إِنَّ َّللاَّ

 16-15-14-13ـ12 -*المؤمنون(* ثُمَّ إِنَّكُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة تُْبعَثُونَ 

بهم، ن أصالمثم خلقنا بنيه متناسلين ِمن نطفة هي مني الرجال تخرج  ،لقد خلقنا آدم من طين مأخوذ من جميع األرض

لحم قَْدر  قطعة ة أيا مضغثم خلقنا النطفة علقة أي: دًما أحمر،فخلقنا العلقة بعد أربعين يومً ،تستقر متمكنة في أرحام النساءف

لذي أحسن كل رك هللا ا، فتباما ي ْمضغ،فخلقنا المضغة اللينة عظاًما،فكسونا العظام لحًما،ثم أنشأناه خلقًا آخر بنفخ الروح فيه

  (13).جزاءلحساب والعثون لثم إنكم يوم القيامة تب،أيها البشر بعد أطوار الحياة وانقضاء األعمار لَميتونثم إنكم ،شيء خلقه

ُمْضَغٍة ُمَخلَّقٍَة ْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن يَا أَيَُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فِي َرْيٍب ِمَن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ مِ )-2

ى ثُمَّ نُْخِرُجكُْم طِ  كُْم ۖ َوِمْنكُْم َمْن يُتََوفَّىَٰ َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ِلنُبَي َِن لَكُْم ۚ َونُِقرُّ ِفي اْْلَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ ْفالا ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَشُدَّ

ْت َوَربَْت عُُمِر ِلَكْياَل يَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْيئاا ۚ َوتََرى اْْلَْرَض َهاِمَدةا فَِإذَا أَْنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء اهْ َوِمْنكُْم َمْن يَُردُّ إِلَىَٰ أَْرذَِل الْ  تَزَّ

 .5-*الحج(َوأَْنبَتَْت ِمْن كُل ِ َزْوجٍ َبِهيجٍ 

َهاتِكُْم َخْلقاا  َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها)-3 َوأَْنَزَل َلكُْم ِمَن اْْلَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍۚ  يَْخلُقُكُْم فِي بُطُوِن أُمَّ

هَ إاِلَّ هَُوۖ  فَأَنَّىَٰ تُ 
ُ َربُّكُْم لَهُ اْلُمْلُك ۖ اَل إِلََٰ ِلكُُم َّللاَّ

 .6-*الزمر(ْصَرفُونَ ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي ظُلَُماٍت ثاََلٍثۚ  ذََٰ

 طفلون فيه الساء يكوظلمة الرحم الذي فيه الجنين وظلمة المشيمة وهي ك الظلمات الثالث بينها أهل العلم ظلمة البطنو

 (14).،هذه ثالث ظلمات،هو في كيس ثم في الرحم ثم في البطن ثالثة أشياء ظلمة بعد ظلمة
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ا)-4  .14-نوح (*َوقَْد َخلَقَكُْم أَْطَوارا

  (15) .نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاًما ولحًما  في أطوار متدرجة هللا االنسان خلق

لعلقة في ى طور امن طور النطفة في األربعين األولى إلفمن طور إلى طور،  ه هللاينقل ان خلق االنسان يمر باطوار 

ً لده إنسانذلك ت بعد وينمو،ثم األربعين الثانية،إلى طور المضغة في األربعين الثالثة،إلى حيوان يتحرك في بطن أمه  .اً تاما

 ي: أتمراحل،وكما ي ات السابقة ان خلق االنسان يكون علىيويتضح من اآل

 الماء والتربة:-المرحلة األولى-1

 :وينتج عنهما الطين خلق هللا اإلنسان من عنصرين اساسيين وهما الماء والتراب 

لق فعندما امتزج التراب مع الماء تكّون الطين اللزج المتماسك ليشّد بعضه بعضاً،وإّن التراب الذي  مع منه اإلن خ  سان ج 

راحل محلة من فكانت هذه أّول مر ،وإشكالهم أوصافهم وألوانهممن جميع انواع ترب األرض،ولذلك اختلف النّاس في 

ِلق هو آ  دم عليه الّسالم. َخْلق اإلنسان،وإّن أّول إنسان خ 

 َخْلق اإلنسان من نطفة:-المرحلة الثانية-2

ا )-أ ْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعاا بَِصيرا   .2-اْلنسان *(إِنَّا َخلَْقنَا اْْلِ

ْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَِإذَا هَُو َخِصيٌم ُمبِينٌ أََولَْم يََر )-ب  .77-يس* (اْْلِ

ْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة فَِإذَا هَُو َخِصيٌم ُمبِينٌ )-ت  .4-النحل*(َخلََق اْْلِ

ني ما ا، والثا ولزجما يخرج من الرجل عند الشهوة ويكون كثيفا اوغليظاً  والنّطفة تعني المني،ويوجد نوعين من المني ه 

 شكٍل عامبلكريم الذي يخرج عند الشهوة،ويكون خفيفا عكس ماء الرجل،وقد ورد ذكر المني في القرآن ا،يخرج من المرأة

نسان لم أة، فاإلء المر على ذلك فإّن النّطفة تكّونت من اختالط ماء الرجل بماولم يخّصص ماء الرجل أوماء المرأة،وبناءً 

 يكن موجوداً في الحيوان المنوّي كما يعتقد البعض وال في البويضة. 

 وقد وردت كلمة المني في عدة ايات هي:

ٍ يُْمنَىَٰ )-1 ِني  ن مَّ  .37-(*القيامةأَلَْم يَُك نُْطفَةا م ِ

ْوَجْيِن الذََّكَر َواْْلُنثَى * ِمن نُّْطفٍَة إِذَا َوأَنَّهُ َخلََق )-2   .46-45 -م* النج(ىْمنَ تُ الزَّ

ى* فََجعََل ِمنْ )-3 ْوَجيْ هُ الألم يك نطفة من مني يمنى. ثُمَّ َكاَن َعلَقَةا فََخلََق فََسوَّ  .39-38 -*القيامة(اْْلُنثَىوَ ِن الذََّكَر زَّ

 علقة:خلق االنسان من -المرحلة الثالثة-3

ْنَساَن ِمْن َعلَقٍ  اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق*)-أ   .2-1-العلق*(َخلََق اْْلِ

غليظ وجامد،فبعد أن تتكّون النّطفة تتحرك باتجاه الرحم،ثّم تتعلّق بقّوة في جدار  يكونالعلقة في اللغة قطعة من دم 

الرحم،ولذلك ورد ذكرها في اآليات باسم العلقة،ثّم تخرج من العلقة زوائد تمتد في بطانة الّرحم،وتقوم هذه الزوائد 

يا؛ النوع األول الخاليا الداخلية التي بامتصاص الغذاء من دم األم،وفي الحقيقة تتكّون العلقة من نوعين من الخال
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الجنين،والنوع الثاني الخاليا الخارجية التي تتكّون منها المشيمة، والمشيمة منفصلة  تتكّون من طبقتين ويتشّكل منها

 عن الجنين ويتم التخلّص منها بعد الوالدة. 

 مرحلة المضغة:-المرحلة الرابعة-4

َغٍة ُمَخلَّقٍَة كُْنتُْم فِي َرْيٍب ِمَن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمضْ )يَا أَيَُّها النَّاُس إِْن -1

ى ثُمَّ نُخْ  كُْم ۖ َوِمْنكُْم َمْن َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ِلنُبَي َِن لَكُْم ۚ َونُِقرُّ ِفي اْْلَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ ِرُجكُْم ِطْفالا ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَشُدَّ

َض َهاِمَدةا فَِإذَا أَْنَزْلنَا َعلَْيَها الَْماَء يُتََوفَّىَٰ َوِمْنكُْم َمْن يَُردُّ إِلَىَٰ أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَكْياَل يَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْيئاا ۚ َوتََرى اْْلَرْ 

ْت وَ   .22-َربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن كُل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ(*الحجاْهتَزَّ

ا فَ ْلُمْضغَ انَا ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةا فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةا فََخلَقْ )-2 ا ثُ ةَ ِعَظاما مَّ أَْنَشأْنَاهُ َخْلقاا آَخَرۚ  َكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحما

ُ أَْحسَ   .14-(*المؤمنونُن اْلَخاِلِقينَ فَتَبَاَرَك َّللاَّ

ة د مرحلالمضغة هي عبارة عن قطعة صغيرة من لحم تكون بحجم ما ي مضغ من الطعام،وهي المرحلة التي تأتي بع 

ن أعضاء مي عضو أوفي هذه المرحلة ال يتميّز ،العلقة،والمضغة تمّر بمرحلتين؛ المرحلة األولى المضغة غير المخلّقة

ييرات عّدة تغ حلة تتموفي هذه المر،جهاز من أجهزته،اماالمرحلة الثانية فهي مرحلة المضغة المخّلقةجسم اإلنسان وال أي 

 دقيقة في نمّو الجنين،فتنمو خاليا الجنين وتتطّور ثّم يتشّكل اإلنسان في أحسن تقويم. 

 الهيكل عظمّي:-المرحلة الخامسة-5

رة حجام صغيوال وافيتشّكل الهيكل العظمي باجزاءه المختلفة وباطيبدأ تشكيل العظام في في هذا المخلوق الصغير جدا، 

 جدا.

 كسو العظام لحما:-المرحلة السادسة-6

ية الدمو تم كسوته باللحم والعضالت،لتغطي جميع الجسم،والتي يمر خاللها االوعيةيبعد اكتمال الهيكل العظمّي 

   واالعصاب.

 مرحلة النشأة:-المرحلة السابعة-7

جنين ة يظهر اللمرحليضاً مرحلة الَخْلق اآلخر،وفي هذه المرحلة يكون نفخ الروح في الجنين، وففي هذه اوت سّمى أ 

ّمه في رحم أ لجنينبهيئة مختلفة عن المراحل السابقة،ثّم تكون مرحلة تكوين حاستّي السمع والبصر،ويستمّر نمّو ا

  حتى تكتمل خلقته.

 اكمال خلق االنسان:-المرحلة الثامنة-8

 الدنيا. رحلة حياةمالى  وتعد المرحلة االخيرة التي يكتمل فيها االنسان وتتضح جميع معالمه من ذكر او انثى ثم يولد،لينتقل

 (مراحل نمو الجنين10-10الصورة)



 

 مرحلة الموت:-9

 (16)بعد ان يقضي االنسان سنوات عمره ان طالت او قصرت سيموت لينتقل الى االخرة.

  .صفات خلق االنسان وسلوكه-لثالمبحث الثا

  :صفات خلق االنسان-اوال

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويٍم*)-1  .5 -4 -التين *(ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلينَ  لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

ْرنَاكُْم ثُمَّ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة اْسجُ َولَقَْد َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ )-2   .11-*االعراف(سَّاِجِدينَ  إِْبِليَس لَْم يَكُْن ِمَن الَسَجُدوا إاِلَّ َدَم فَ ِْل ُدوا َصوَّ

رناه على هيئته المفضلة على كثير ،ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم وهو أبوكم آدم من العدم    أمرناولق،ن الخمثم صوَّ

   عهم لم لذي كان مليس امالئكتنا عليهم السالم بالسجود له إكراًما واحتراًما وإظهاًرا لفضل آدم فسجدوا جميعًا،لكنَّ إب

 (17).يكن من الساجدين آلدم حسًدا له على هذا التكريم العظيم

ا هَُو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها )-4 ْت بِِه فََلمَّ ا تَغَشَّاَها َحَملَْت َحْمالا َخِفيفاا فََمرَّ ِليَْسكَُن إِلَْيَها فَلَمَّ

ا لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرينَ  َ َربَُّهَما لَئِْن آتَْيتَنَا َصاِلحا  .189- االعراف*(أَثْقَلَْت َدَعَوا َّللاَّ

وا أثقلت دع فلما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حمال خفيفا فمرت به

 (18).هللا ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين

ا َونَِساءا َواتَّقُوا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما رِ يَا )-5 َجاالا َكثِيرا

َ َكاَن َعلَْيكُْم َرقِيباا َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ  .1-النساء *(َّللاَّ

ْلنَا اْْليَاِت ِلقَْوٍم يَْفقَُهونَ )-6  .98-اْلنعام)*َوهَُو الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدعٌ قَْد فَصَّ
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ستِقٌر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب لنا قد فصَّ ،كملرار أي مكان ق،وهو الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم فّم 

 (19).اآليات لقوم يفقهون ما يقال لهم

ْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل َولَْم َيُك َشْيئاا)-7  .67-مريم*(أََواَل يَْذكُُر اْْلِ

ْنَسانَ )-8   .4-3-الرحمن*(َعلََّمهُ اْلبَيَانَ  *َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه )-9  .16-ق*(نَْفسُهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

  :صفات اْلْنَساْن السلوكية -ثانيا

ُ أَْن يَُخف َِف َعْنكُْم َوُخِلقَ )-1  .28-لنساء*ا(َضِعيفاا اْلْنَسانْ  يُِريُد َّللاَّ

 من اإلْنَسانْ  خلق يكتنف لما مراعاة التشريع في بالتخفيف وعال جل ومراده اإلْنَسانْ  ضعف مدى تعالى هللا يبين

ً  اآلثام اقتراف إلى به يميل قد نفسه في ضعف  (20).الشهوات عن بحثا

ْنَسانَ  َوإِذَا َمسَّ )-2 ا  اْْلِ ا فَلَمَّ ا أَْو قَائِما رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعدا هُ َمرَّ َكأَْن لَْم يَْدعُنَا إِلَى ُضر ٍ الضُّ َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ

 .12-يونس*(َمسَّهُ َكذَِلَك ُزي َِن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

 أن فما والتضرع للدعاء فزع بالضر أصيب عليه،فإذا لفضله ونسيانه لربه اإلنسان جحود حاالت من حالة انها

 (21).وشكوى وضعف تذلل من منه كان ما نسي حتى به ما ويكشف ويكفيه دعاءه هللا يجيب

ْنَسانَ  َولَئِْن أَذَْقنَا)-3  .9-هود*(َكفُورٌ ِمنَّا َرْحَمةا ثُمَّ نََزْعنَاَها ِمْنهُ إِنَّهُ لَيَئُوٌس  اْْلِ

 من يئوس فهو اإلنسان من أومال صحة هللا ينزع فعندما بالكفر المقترن اليأس صور من بشعة صورة هذه تعد

ً  يظهرهو اليأس على مصرُّ  بمعنى إليه عودتها  ونسيان والمتكرر المستمر التذمر مظهراً  وعالنيته سره في دوما

ً  كان ما  (22).ابه هللا أكرمه ونعمٍ  عافيةٍ  من سابقا

ِ اَل تُْحُصوَها إِنَّ )-4 ْنَسانَ  َوآتَاكُْم ِمْن ُكل ِ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمَت َّللاَّ  .34-إبراهيم*(لََظلُوٌم َكفَّارٌ  اْْلِ

 (23).عليه هللا بنعم وجحود كافر لنفسه ظالم لكنه والتحصى، التعد نعم من طلبتموه ما كل هللا اعطاكم

ْنَساُن بِالشَّر ِ ُدَعاَءهُ بِاْلَخْيِر َوَكانَ  َويَْدعُ)-5 ْنَسانُ  اْْلِ  .11-اْلسراء*(َعُجوالا  اْْلِ

ً  فيدعو إجابته وتبعات بالشر الدعاء خطورة يدرك ال اإلنسان  طلب في ويخلص يتضرع كما الشر بحدوث متضرعا

 (24).الدعاء ذلك إجابة سيتبع لما مدرك غير،الخير حدوث

اكُْم إِلَى اْلبَر ِ أَْعَرْضتُْم َوَكانَ َوإِذَا )-6 ا نَجَّ رُّ فِي اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعوَن إِالَّ إِيَّاهُ فَلَمَّ ْنَسانُ  َمسَّكُُم الضُّ ا اْْلِ  (*َكفُورا

 .67-سراء

 وعصى أعرض نجاه إذا حتى هلل وتضرعه الهالك هول رؤية عند حاله ونسيان عليه هللا لفضل اإلنسان جحود يعد

ً  به كان الذي ربه على قلبه وقسي ً  رؤوفا  الجحود صور أعظم من الهول هذا رؤية بعد واإلعراض،رحيما

 (25).والكفر واالستكبار

ْنَسانِ  َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى)-7  .83-*اْلسراء(ئُوساايَ  أَْعَرَض َونَأَىَٰ ِبَجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َكانَ  اْْلِ
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 يعرض أنه وكيف اإلنعام عند حاله تعالى فقدم طويته وسوء اإلنسان نفس فساد من أخرى صورة اآلية هذه ان

ً  يئس عليه الشر وقوع خير،وحين من عليه هللا أفضل لما مستحضر غير  هللا بالنعم بدأه من بأن جاحداً  متناسيا

 (26).ضر من به ما كشف على قادرو وتعالى، سبحانه

ْنفَاِق َوَكانَ قُْل لَْو أَ )-8 ْنَسانُ  ْنتُْم تَْمِلكُوَن َخَزائَِن َرْحَمِة َرب ِي إِذاا َْلَْمَسْكتُْم َخْشيَةَ اْْلِ ا اْْلِ  .100-اْلسراء*(قَتُورا

 خزائن من اإلنفاق يملك كان فلو واإلمساك البخل وهي اإلنسان في الذميمة والصفة السيئة الخصلة تعالى هللا ذكري

 ربهم الناس عليه،فليحمد والتقتير البخل صفة وتغلب اإلنفاق في سيتردد فإنه تنفد وال تعد وال حصىت ال التي هللا

 (27).وتعالى سبحانه وحده بيده إال خزائنه يجعل لم العليم الحليم العظيم الكريم أنه

ذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن ُكل ِ َمثٍَل َوَكانَ )-9 ْفنَا فِي َهَٰ ْنَسانُ  َولَقَْد َصرَّ  .54-الكهف*(أَْكثََر َشْيٍء َجَدالا  اْْلِ

   وحكمة أمثلة من ربه ساق ما يكفيه ال مجادال يبقى اإلنسان متنوعة،ولكن امثال للناس القرآن في تعالى هللا بين

 (28).العين بالعقل واضحا الحق رأى ولو حتى يجادل يزال وال بالغة وحجة وفرقان

ْنَسانُ  َويَقُولُ )-10  .66-مريم*(أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج َحيًّا اْْلِ

ً  سؤاال يسأل إذ ،بالبعث اإلنسان كفر انواع من نوع  تعد ً  استنكاريا  أ شرب لما البعث بحقيقة واستهزاءً  جحوداً  إنكاريا

 (29).قدرته جلت خالقه مع أدب وسوء صفاقة من نفسه في

ْنَسانَ  يُِميتُكُْم ثُمَّ يُْحيِيكُْم إِنَّ َوُهَو الَِّذي أَْحيَاكُْم ثُمَّ )-11  .66-الحج*(لََكفُورٌ  اْْلِ

 ،كفور  اإلنسانية بصبغته اإلنسان فإن واإلحياء اإلماتة بين الربانية األفعال تعدد رغم الكفر وكثرة المبالغة صيغة تعد

 (30)باأليمان قلبه المطمئن الطائع المؤمن االنسان على ينطبق ال ولكن

ْنَسانُ  َوَحَملََها إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها)-12  َكانَ  إِنَّهُ  اْْلِ

ا َجُهوالا    .72-اْلحزاب*(َظلُوما

 وأعظمها المخلوقات من سواه على تفضيالً  فعله في مخيراً  وجعله والتكليف( )اإلرادة باألمانة اإلنسان هللا اختص قدل

 يجر بما وجهوالً  بالشر، واستبدله الخير اختيار في فرط حين لنفسه ظلوماً  كان ولكنه،والجبال واألرض السموات

 فال،المؤمنين الناس من اإلنسان سوى ما فيو وثواب رفعة من بتفريطه أضاع وبما ،عاقبة من الفعل ذلك عليه

  (31)ها.فهمبو بها يحاط نم قل عميقة معانٍ  على تنطوي اآلية والجهل،وهذه بالظلم النعت هذا عليهم ينطبق

ْنَسانَ  َخلَقَ )-13  .4-النحل*(َخِصيٌم ُمبِينٌ  ِمْن نُْطفٍَة فَِإذَا هُوَ  اْْلِ

 يبْين   والعداوة بالخصام ويبارزه ربه فيبادل ،ورزقه وأكرمه عليه وتفضل قذرة حقيرة نطفة من االنسان هللا خلق

ً  يكن لم الذي بلسانه عنها  منه وجعل ورزقه أوجده ومن كان وكيف خلق مما يتفكر حقيرة،ولم نطفة كان حين شيئا

 ً  (32).وفطرة مهارة من له هللا قدره بما للرزق كاسب مفكر ناطق الخلق حسن مخلوقا

ْنَسانُ  أََولَْم يَرَ )-14  .77-*يس(َخِصيٌم ُمبِينٌ  أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَِإذَا هُوَ  اْْلِ

 (33). ذكره سبق الذي السياق مع متسقة وهي،االستنكارو باالستفهام تبدأ سبق بما شبيهة أخرى حالة هذه تعد



ْنَسانَ  فَِإذَا َمسَّ )-15 ِكنَّ أَْكثََرهُمْ ُضرٌّ َدَعانَا  اْْلِ ْلنَاهُ نِْعَمةا ِمنَّا قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَىَٰ ِعْلٍم بَْل ِهَي فِتْنَةٌ َولََٰ اَل  ثُمَّ إِذَا َخوَّ

 .49-الزمر*( يَْعلَُمونَ 

 ما نسب كرمه من وأكرمه عطاءه من هللا أعطاه فإذا،الضر من المس ومجردا المصيبة حلول عند اإلنسان يدعو

 والظلم،ربه بحق اإلنسان يقترفه الذي الكفرو الجحود صور من صورة وهي تعلمه الذي والعلم،نفسه ىإل حصل

 (34).نفسه على يوقعه الذي

ْنَسانُ  اَل َيْسأَمُ )-16  .49-*فصلت(ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوِإْن َمسَّهُ الشَّرُّ فََيئُوٌس قَنُوطٌ  اْْلِ

 مرة رضبال أصيب إن ولكنه،الخير من المزيد وطلب الدعاء من يكتفي ال فإنه النعم عليه تتابع مهما االنسان ان 

 خيراً  خلفه يخفي كان ّر،ولوضال هذا قبل إليه وتتوالى عليه تتابع كانت هللا نعم أن ونسي، هللا رحمة من وقنط يئس

 (53).الشر بذلك إال يتحصل ال

ْنَسانِ  َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى)-17  .51-فصلت*(فَذُو ُدَعاٍء َعِريٍض  َونَأَىَٰ بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ أَْعَرَض  اْْلِ

 ،النعماء حلول عند عليه اعمها التي  المنعمو ربه يتذكر ال فهو اإلنسان عند والجحود اللؤم صور من صورة هذه

 (36).والتضرع الدعاء في يسهب به رضال مساس حين ولكن

ْنَسانَ  فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاا إِْن َعلَْيَك ِإالَّ اْلباََلغُ َوإِنَّا إِذَا أَذَْقنَافَِإْن أَْعَرُضوا )-18 بَِها َوإِْن  فَِرحَ  ِمنَّا َرْحَمةا  اْْلِ

ْنَسانَ  تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم فَِإنَّ   .48-الشورى *(َكفُورٌ  اْْلِ

ً  بالرحمة فرح فهو  نعمةب كفوراً  كان يده قدمت بما السيئة أصابته الفرحين،وإن يحب ال وهللا،هللا من رضى أنها ظنا

 (37).يهعل هللا

ا إِنَّ )-19 ْنَسانَ  َوَجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزءا  .15-*الزخرف(لََكفُوٌر ُمبِينٌ  اْْلِ

 القول هذا سبحانه،فكان تعالى له معادالً  أي جزءاً  عباده من ذلك،وقيل عن هللا تعالى هللا بنات المالئكة بأن قولهم ان

 عن ينبئ الذي الواضح البيِّن بقوله كفره على دليلووحدانيته،و هللا لتفرد جاحد كفور فهو اإلنسان من يصدر الشنيع

 (38).الفاسد اعتقاده

ْنَسانَ  إِنَّ )-20  .21-20-19-المعارج*(َمنُوعاا *َوإِذَا َمسَّهُ اْلَخْيرُ َجُزوعاا إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ *َهلُوعاا ُخِلقَ  اْْلِ

 رّ ضال أصابه حال في الشديد،فهو والجزع الخوف ويعني،آدم خلق مع وجدت التي النفسية الصفات من الهلع يعد

ً  جزعاً  كان والسوء  خير أصابه بربه،وإذا ثقته على نفسه سوء وطغيان إيمانه لقلة هللا برحمة للثقة مفتقداً  منه خائفا

ً  كان هللا من ً  خائفاً  جزعا  من أصابه ما أن قلبهو عقله عن باوغ،نفاده من خشيةً  به فيشح المال هذا فقدان من أيضا

 في يحمل قد نسبيّ  أمر ءفالسو سوء أصابه النعم،وإن عليك يتابع أن قدير خيراته آتاك ومن،هللا بيد هو إنما خير

 (39).الخير طياته

ْنَسانُ  أَيَْحَسبُ )-21  َي بَنَانَهُ *أَلَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمهُ  اْْلِ ِ ْنَسانُ  بَْل يُِريدُ *بَلَىَٰ قَاِدِريَن َعَلىَٰ أَْن نَُسو  يَْسأَُل أَيَّاَن *ِليَْفُجَر أََماَمهُ  اْْلِ

ْنَسانُ  يَقُولُ *َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمرُ *َوَخَسَف اْلقََمرُ *فَِإذَا بَِرَق اْلبََصرُ  *يَْوُم اْلِقيَاَمةِ  إِلَىَٰ *َكالَّ اَل َوَزرَ *يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَرُّ  اْْلِ



ُ  *َرب َِك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ  ْنَسانُ  يُنَبَّأ رَ  اْْلِ َم َوأَخَّ ْنَسانُ  بَلِ  *يَْوَمئٍِذ بَِما قَدَّ -*القيامة(َولَْو أَْلقَىَٰ َمعَاِذيَرهُ *ِصيَرةٌ َعلَىَٰ نَْفِسِه بَ  اْْلِ

3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15. 

 لن أنه قدرته جلت ربنا فيؤكد البعث ينكر إذ،اإلنسان يكنه ما  سوء على دقيقة صورة تمثل الكريمة اآليات هذه ان

 أصابعه ألطراف يصل حتى حي إلنسان العظام تلك تراب يحيل أن وجل عز قدرته تتعدى بل فحسب عظامه يجمع

ً  فراراً  إليه يلجأ مكان عن يبحث والجمع البعث حال اإلنسان إن عظيمة،ثم وقدرة مطلقة بدقة فيخلقها  من وهربا

 (40).تراب من هللا أعاده وقد وملجأ مفر فأي مفر وال مهرب وال وزر ال أنهيخفيه، ما او طويته سوء ونسي العقاب

ْنَسانُ  قُتِلَ )-22  ِ َشْيٍء َخلَقَهُ *أَْكفََرهُ  َما اْْلِ ثُمَّ إِذَا *ثُمَّ أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ  *ثُمَّ السَّبِيَل يَسََّرهُ  * ِمْن نُْطفٍَة َخلَقَهُ فَقَدََّرهُ * ِمْن أَي 

ا يَْقِض َما أََمَرهُ  *َشاَء أَْنَشَرهُ  ْنَسانُ  فَْليَْنظُرِ *َكالَّ لَمَّ  .23-22-21-20-19-18-17-عبس(*إِلَىَٰ َطعَاِمهِ  اْْلِ

 بهذه اإلنسان ذكر عند اعتدنا كما وأكثره،ثم كفره أشد ما بمعنى وإكثار مبالغة صيغة َما أَْكفََره  لعن، بصيغة ق تِلَ 

 الذياالنسان، العظيمو الدقيق الخلق لهذا بقدرته هللا أحالها وكيف،الصنع مادة حقارة صور ربنا يسوق التسمية

 (41).حقيرة نطفة أصله أن حين في ربه على يتعالى

ْنَسانُ  يَا أَيَُّها)-23  ِ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّبََك*َكالَّ َبْل تُكَ  اْْلِ اَك فَعََدلََك*فِي أَي  َك بَِرب َِك اْلَكِريِم*الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ بُوَن َما َغرَّ ذ ِ

ينِ   .9-8-7-6-*اْلنفطار(بِالد ِ

 للشيطان طاعته بأن أعلم وعال جل هللاو،الكريم ربك عبادة عن وَحَرفَكَ  أغواك ما اإلنسان بنبز الكافر هللا يخاطب

 (42).خلقته وعدل وسواه خلقه هللا أن،كان وكيف بكينونته يذكره كفره،ثم وراء األمارة ولنفسه

ْنَسانُ  يَا أَيَُّها)-24 ا فَُماَلقِيهِ  اْْلِ ا *إِنََّك َكاِدٌح إِلَىَٰ َرب َِك َكْدحا ا*َمْن أُوِتَي ِكتَابَهُ بِيَِمينِهِ فَأَمَّ   فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَساباا يَِسيرا

ا* ا َمْن أُوِتَي ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرهِ *َويَْنقَِلُب إِلَىَٰ أَْهِلِه َمْسُرورا ا*َوأَمَّ ا*فََسْوَف يَْدعُو ثُبُورا إِنَّهُ َكاَن فِي أَْهِلِه *َويَْصلَىَٰ َسِعيرا

ا ا* َظنَّ أَْن َلْن يَُحورَ إِنَّهُ *َمْسُرورا  .15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-االنشقاق*(بَلَىَٰ إِنَّ َربَّهُ َكاَن بِِه بَِصيرا

 عمل كان أو بسوء العمل من اختلط ما الدنيا عمل كل الوعيد،وهو انواع من نوع واآلية السيئ العمل هو الكدح

 كتابه فيؤتى الكافر السيئات،وأما هذه عن فيتجاوز بيسر السيئ العمل الكدح هذا على فيحاسب المؤمن أماصالح،

 يشفع من فهو الصالح العمل السعير،أما نار إلى ومصيره فيه تجاوز ال عسير كدحه على حسابه ويكون ظهره وراء

 (43). هءسو عن حسابه فيتيسر الكادح للعامل

ا)-25  ْنَسانُ  فَأَمَّ ا إِذَا َما اْبتاََلهُ فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل *فَأَْكَرَمهُ َونَعََّمهُ فَيَقُوُل َرب ِي أَْكَرَمنِ إِذَا َما اْبتاََلهُ َربُّهُ  اْْلِ َوأَمَّ

اَوتَأْكُلُوَن التَُّراَث أَْكالا لَ *َواَل تََحاضُّوَن َعلَىَٰ َطعَاِم اْلِمْسِكينِ *َكالَّ َبْل اَل تُْكِرُموَن اْليَتِيمَ *َرب ِي أََهانَنِ  َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا *مًّ

ا ْنَساُن َوأَنَّىَٰ لَهُ *َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا*َكالَّ إِذَا ُدكَِّت اْْلَْرُض َدكًّا َدكًّا *َجمًّ َوِجيَء يَْوَمئٍِذ ِبَجَهنََّم يَْوَمئٍِذ يَتَذَكَُّر اْْلِ

ْكَرىَٰ  ُب َعَذابَهُ أََحدٌ *ِلَحيَاتِييَقُوُل يَا لَْيتَنِي قَدَّْمُت *الذ ِ -18-17-16-15-الفجر* (َواَل يُوثُِق َوثَاقَهُ أََحدٌ *فَيَْوَمئٍِذ اَل يُعَذ ِ

19-20-21-22-23-24-25-26. 

 ربي أكرمنِي عمله،فيقول سوء عن هللا من رضا ذلك أن يعتقد فهو ونعمته بعطائه اختبره أي العبد هللا ابتلى ما اذا

ً  ليس عمله أن اعتقد رزق بضيق اختبره سوء،وإذا عمل عمله انك وإن عني راٍض  فهو  أن فيظن هللا، عند مرضيا



ن هللاَ   ذلك في الذكرى تنفعه ال اإلنسان أن وكيف العظيم الموقف هول يصف خير،ثم عمل عمله   كانَ  وإن عبده   هوَّ

ً  عذابا يعذَّب إذ ،للدنيا العودة تمني وال الموقف  (44).شديداً  وثاقاً  ويوثق عظيما

ْنَسانَ  لَقَْد َخلَْقنَا)-26  ا *أَيَْحَسُب أَْن َلْن يَْقِدَر َعلَْيِه أََحدٌ *ِفي َكبَدٍ  اْْلِ  (أَيَْحَسُب أَْن لَْم يََرهُ أََحدٌ  * يَقُوُل أَْهلَْكُت َماالا لُبَدا

 .7-6-5-4-البلد*

 الى والدته من حياته مراحل كل في كابدها التي والمصاعب المتاعب من بسلسلة يمر وجعله االنسان هللا خلق لقد

 (45)ارجاعها. االنسان واليستطيع هللا بها يذهب ان يمكن له،والتي هللا منحها التي وقدراته وعقله بماله ويتفاخر وفاته،

ْنَسانَ  َخلَقَ  *اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلَقَ )-27 ْنَسانَ  َعلَّمَ  *الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ  *اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرمُ  *ِمْن َعلَقٍ  اْْلِ َما َلْم  اْْلِ

ْنَسانَ  َكالَّ إِنَّ  *يَْعلَمْ  ْجعَىَٰ  *أَْن َرآهُ اْستَْغنَىَٰ  *لَيَْطَغىَٰ  اْْلِ  .8-7-6-5-4-3-2-1-العلق*(إِنَّ إِلَىَٰ َرب َِك الرُّ

 بالرزق عليه هللا أفضل إن له،وطغيانه هللا تعليم لوال أصله،وجهله وحقارة اإلنسان خلق ان هو قدرته جلت ربنا يبين

 (46).سوء من فيه أسرف ما على فيحاسبه لربه اإلنسان هذا رجوع على يؤكد ثم،فاقة من وأغناه

ْنَسانُ  َوقَالَ  َوأَْخَرَجِت اْْلَْرُض أَثْقَالََها*إِذَا ُزْلِزلَِت اْْلَْرُض ِزْلَزالََها)-28   .3-2-1-الزلزلة*(َما لََها اْْلِ

ْنَسانَ  إِنَّ )-29 ِلَك لََشِهيدٌ  * لََكنُود ِلَرب ِهِ  اْْلِ
ِ اْلَخْيِر لََشِديدٌ * َوإِنَّهُ َعلَىَٰ ذََٰ َل *فاََل يَْعلَُم إِذَا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُورِ أَ * َوإِنَّهُ ِلُحب  َوُحص ِ

ُدورِ   .11-10-9-8-7-6-*العاديات(َربَُّهْم ِبِهْم يَْوَمئٍِذ لََخبِيرٌ إِنَّ  *َما فِي الصُّ

  . تعالى نعم هللابيكفر ويجحد   يعني،لكنود لربه اإلنسان إن

ْنَسانَ  إِنَّ *َواْلعَْصرِ )-30 ِ َوتََواَصْوا *ُخْسرٍ  لَِفي اْْلِ اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحق  ْبرِ إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  (بِالصَّ

 .3-2-1-العصر*

 الخسران من هللا فاستثناهم الصالحات عملوا منم المؤمنين على إطالقها يصح وال خاسر لكل اإلنسان تسمية ان

  (47).البشر من للخاسرين نبزاً  فصار اإلنسان على المقتصر

 والجن.  اْلْنسو آدم-رابعال المبحث

  :آَدمَ -اوال

ا َولَقَْد َعِهْدنَا إِلَى)-1 َوإِْذ قُْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِليَس أَبَى*فَقُْلنَا *آَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِسَي َولَْم َنِجْد لَهُ َعْزما

أاَلَّ تَُجوَع فِيَها َواَل تَْعَرى*َوأَنََّك اَل تَْظَمأُ فِيَها يَا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ َلَك َوِلَزْوِجَك فاََل يُْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى*إِنَّ لََك 

فَأََكاَل ِمْنَها فَبََدْت لَُهَما  فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيَطاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك اَل يَْبلَى* َواَل تَْضَحى*

قَاَل  ثُمَّ اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى* فَاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَغََوى*َسْوآتُُهَما َوَطِفقَا يَْخِص 

ا يَأْتِيَنَّكُْم ِمن ِي هُداى فََمِن اتَّبََع هَُداَي َفاَل  -115-طه *(يَِضلُّ َواَل َيْشقَىاْهبَِطا ِمْنَها َجِميعاا بَْعُضكُْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّ

116-117-118-119-120-121-122-123. 

ْمَت قَاَل أََرأَ * َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِليَس قَاَل أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَْقَت ِطيناا)-2 ْيتََك َهذَا الَِّذي َكرَّ

يَّتَهُ إاِلَّ قَِليالا  ْرتَِن إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َْلَْحتَنَِكنَّ ذُر ِ قَاَل اْذَهْب فََمْن تَبِعََك ِمْنُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤكُْم َجَزاءا * َعلَيَّ لَئِْن أَخَّ
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ا  َوِعْدُهْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َوأَْجِلْب َعَلْيِهْم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم فِي اْْلَْمَواِل َواْْلَْواَلدِ  َواْستَْفِززْ  *َمْوفُورا

ا -63-62-61-اْلسراء*(إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم سُْلَطاٌن َوَكفَى بَِرب َِك َوِكيالا  *َوَما يَِعُدهُُم الشَّْيَطاُن إِالَّ غُُرورا

64-65. 

ا ِمْن ِطينٍ إِْذ قَاَل َربَُّك )-3 ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوسَ فَِإذَا  *ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َخاِلٌق بََشرا َد َفَسجَ  اِجِديَن*ا لَهُ سَ وَّ

ْقُت بِيََديَّ نَعََك أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَ ِليُس َما مَ قَاَل يَا إِبْ  ْلَكافِِريَن*اإاِلَّ إِْبِليَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن  اْلَماَلئَِكةُ كُلُُّهْم أَْجَمعُوَن*

  .76-75-74-73-72-71-*ص(ِطينٍ  ي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمنْ قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِ  أَْستَْكبَْرَت أَْم كُْنَت ِمَن اْلعَاِليَن*

يَّتَ )-4 ُهْم َوأَْشَهَدهُْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِرب ِكُْم قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُر ِ

 .172-اْلعراف*(يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا َغافِِلينَ 

يَّتَهُ أَْوِليَاَء ِلْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن ِ فَفََسَق َعْن أَْمِر َرب ِِه أَفَتَتَِّخذُوَوإِْذ قُْلنَا )-5 نَهُ َوذُر ِ

* َما أَْشَهْدتُُهْم َخْلَق السََّما َواِت َواْْلَْرِض َواَل َخْلَق أَْنفُِسِهْم َوَما كُْنُت ُمتَِّخذَ ِمْن ُدوِني َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِميَن بََدالا

ا  .51-50-الكهف*(اْلُمِضل ِيَن َعُضدا

 .31-البقرة*(اْلَماَلئَِكةِ  َعلَى َعَرَضُهمْ  ثُمَّ  كُلََّها اْْلَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ )-6

 .33 -البقرة*(بِأَْسَمائِِهمْ  أَْنبِئُْهمْ  آَدمُ  يَا قَالَ )-7

ا ِمْنَها َوكاُلَ  اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسكُنْ  آَدمُ  يَا َوقُْلنَا)-8  .35-البقرة*(َرَغدا

ابُ  هُوَ  إِنَّهُ  َعلَْيهِ  فَتَابَ  َكِلَماتٍ  َرب ِهِ  ِمنْ  آَدمُ  فَتَلَقَّىَٰ )-9 ِحيمُ  التَّوَّ  .37-البقرة*(الرَّ

َ  إِنَّ )-10 ا آَدمَ  اْصَطفَىَٰ  َّللاَّ  .33-آل عمران *(ِعْمَرانَ  َوآلَ  إِْبَراِهيمَ  َوآلَ  َونُوحا

ِ  ِعْندَ  ِعيَسىَٰ  َمثَلَ  إِنَّ )-11  .59-آل عمران*(تَُرابٍ  ِمنْ  َخلَقَهُ  آَدمَ  َكَمثَلِ  َّللاَّ

َ  َعلَْيِهمْ  َواتْلُ )-12 بَا إِذْ  بِاْلَحق ِ  آَدمَ  اْبنَيْ  نَبَأ  .27-المائدة*(فَتُقُب ِلَ  قُْربَاناا قَرَّ

 .19-اْلعراف*(ِشئْتَُما َحْيثُ  ِمنْ  فَكاُلَ  اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  َويَا)-13

 .26-اْلعراف*(َسْوآتِكُمْ  يَُواِري ِلبَاساا َعلَْيكُمْ  أَْنَزْلنَا قَدْ  آَدمَ  بَنِي يَا)-14

 .27-اْلعراف *(اْلَجنَّةِ  ِمنَ  أَبََوْيكُمْ  أَْخَرجَ  َكَما الشَّْيَطانُ  يَْفتِنَنَّكُمُ  الَ  آَدمَ  بَنِي يَا)-15

 .31-اْلعراف*(َواْشَربُوا َوكُلُوا َمْسِجدٍ  ُكل ِ  ِعْندَ  ِزينَتَكُمْ  ُخذُوا آَدمَ  بَنِي يَا)-16

ا آَدمَ  بَنِي يَا)-17  .35-اْلعراف *(آيَاتِي َعلَْيكُمْ  يَقُصُّونَ  ِمْنكُمْ  ُرسُلٌ  يَأْتِيَنَّكُمْ  إِمَّ
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ْمنَا َولَقَدْ )-18  .70-اْلسراء *(َوَرَزْقنَاهُمْ  َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  فِي َوَحَمْلنَاهُمْ  آَدمَ  بَنِي َكرَّ

ئِكَ )-19 ُ  أَْنعَمَ  الَِّذينَ  أُولََٰ يَّةِ  ِمنْ  النَّبِي ِينَ  ِمنَ  َعلَْيِهمْ  َّللاَّ  .58-مريم*(آَدمَ  ذُر ِ

 .34-البقرة*(إِْبِليسَ  إاِلَّ  فََسَجُدوا ِْلَدمَ  اْسُجُدوا ِلْلَماَلئَِكةِ  قُْلنَا َوإِذْ )-20

 .11-اْلعراف *(إِْبِليسَ  إاِلَّ  فََسَجُدوا ِْلَدمَ  اْسُجُدوا ِلْلَماَلئَِكةِ  قُْلنَا ثُمَّ )-21

 .60-يس*(أَلَْم أَْعَهْد إِلَيُْكْم يَا بَنِي آَدَم أَْن اَل تَعْبُُدوا الشَّْيَطاَن ۖ إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبِينٌ )-22

ْنِس -ثانيا  والجن:  اْْلِ

ا َشيَاِطينَ )-1 ٍ َعُدوًّ ْنِس  َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلكُل ِ نَبِي  ا َولَْو َشاَء َربَُّك  اْْلِ َواْلِجن ِ يُوِحي بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل غُُرورا

 .112-اْلنعام*(َما فَعَلُوهُ فَذَْرهُْم َوَما يَْفتَُرونَ 

 قوالً  بعض إلى بعضهم يوحي إذ،بالمفترين ووصفهم الجن من حلفائهم مع اإلنس من األنبياء أعداء تعالى هللا ذكر

ً  بعضهم فيه يصدق  وفعل قول كل في عملهم،ويتنافسون البعض لبعضهم فيزينون،هللا أنبياء على حربا بعضا

 (48).وأنبياءه هللا به يحاربون

ْنِس  قَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمنَ َويَْوَم يَْحشُُرهُْم َجِميعاا يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ )–2 ْنِس  َوقَاَل أَْوِليَاُؤهُْم ِمنَ  اْْلِ َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا  اْْلِ

 ُ ْلَت لَنَا قَاَل النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن فِيَها إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ  .128-ْلنعاما*( َعِليمٌ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ

 دون من البعض ببعضهم واستعانوا ببعض بعضهم واستمتع الجن تولوا الذين اإلنس من النار أصحاب تسمية كانت

 لمنهج بعض بعضهم وبدعوة السحر بإتيان أو أصنام صورة في باهلل وأشركوهم هللا دون من بعضهم وعبدوا،هللا

 (49).لإلنس حميد غير ءسي ذكر فكان ذلك، ونحو واإلضالل الضالل

ْنِس  يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ )-3  وَن َعلَْيكُْم آيَاتِي َويُْنِذُرونَكُْم ِلقَاَء يَْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َشِهْدنَا  َواْْلِ َعَلى أَلَْم يَأْتِكُْم ُرسٌُل ِمْنكُْم يَقُصُّ

ْنيَا َوَشِهُدوا َعلَى  تُْهُم اْلَحيَاةُ الدُّ  .130-اْلنعام*(أَْنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا َكافِِرينَ أَْنفُِسنَا َوَغرَّ

 أنفسهم على شهدوا حتى ،القيامة يوم موقف في قدرته جلت ويستشهدهم يستنطقهم هللا ،اإلنس الحساب يوم الكفار اسم

 شاء ما إال فيها خالدين بجهنم عليهم وقضى واحد موقف في الفريقين فيه هللا جمع الذي الموقف ذات بكفرهم،وهو

 (50).وتعالى سبحانه

ْنِس  قَاَل اْدُخلُوا فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن اْلِجن ِ )-4  اَركُوا فِي النَّاِر كُلََّما  َواْْلِ ةٌ لَعَنَْت أُْختََها َحتَّى إِذَا ادَّ َدَخلَْت أُمَّ

 ( ِلكُل ٍ ِضْعٌف َولَِكْن اَل تَْعلَُمونَ فِيَها َجِميعاا قَالَْت أُْخَراهُْم ِْلُواَلهُْم َربَّنَا َهُؤاَلِء أََضلُّونَا فَآتِِهْم َعذَاباا ِضْعفاا ِمَن النَّاِر قَالَ 

 .38-اْلعراف*

 بعضهم لعن يفيدهم ال جميعا مثواهم النار فكانت للضالل وكفرها وهوانها بضعفها خضعت أن وسهمنف ضعف نتاج ان

 (51).وانحرافهم كفرهم في الكفار إطاعة على ندمهم وال،لبعض
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ا ِمَن اْلِجن ِ )-5  ْنِس  َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيرا َولَُهْم أَْعيٌُن اَل يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن اَل لَُهْم قُلُوٌب اَل يَْفقَُهوَن بَِها  َواْْلِ

 .179-اْلعراف)*يَْسَمعُوَن بَِها أُولَئَِك َكاْْلَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلُّ أُولَئَِك هُُم اْلغَافِلُونَ 

 وانقادت هاووعي وظيفتها ففقدت ،ضعيفة أنفس تملكها وآذانهم وأعينهم قلوبهم كانت واإلنس اإلنسان أن كيف يتضح

 (52).باهلل والعياذ جهنم حطب من فكانوا والغفلة للضالل

ْنسُ  قُْل لَئِِن اْجتََمعَتِ )-6   (اَواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلقُْرآِن اَل يَأْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيرا  اْْلِ

 .88-*اْلسراء

ً  التحدي ويبقى،القرآن هذا بمثل يأتوا أن والجن اإلنس لجميع التحدي من حالة  على دامغاً  دليال الساعة قيام حتى قائما

ً  والجن اإلنس من نظراءه مع اجتمع ولو اإلنسان قدرة ضعف  (53).ضعيفةو قاصرة تبقى فقدرتهم،معا

ْنِس  َوُحِشَر ِلسُلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجن ِ )-7  .17-النمل*(َوالطَّْيِر فَُهْم يُوَزعُونَ  َواْْلِ

 وينفذون منه األمر ويتلقون وتمردهم بسوئهم والجن اإلنس واخضع سليمان به هللا أكرم الذي التسخير اآلية تبين

 ً  (54).عنهم رغما

 َوَحقَّ َعلَْيِهُم اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم ِمَن اْلِجن ِ َوقَيَّْضنَا لَُهْم قَُرنَاَء فََزيَّنُوا لَُهْم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم )-8

ْنِس    .25-*فصلت(َخاِسِرينَ  إِنَُّهْم َكانُوا  َواْْلِ

نَا ِمَن اْلِجن ِ )-9  ْنِس  َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َربَّنَا أَِرنَا اللَّذَْيِن أََضالَّ -فصلت*(اْْلَْسفَِلينَ  أَْقَداِمنَا ِليَكُونَا ِمنَ نَْجعَْلُهَما تَْحَت  َواْْلِ

29. 

ْنِس  أُولَئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهُم اْلقَْوُل ِفي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم ِمَن اْلِجن ِ )-10   .18-اْلحقاف*(َخاِسِرينَ  إِنَُّهْم َكانُوا َواْْلِ

ْنسَ  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ )-11   .56-الذاريات*(إاِلَّ ِليَْعبُُدونِ  َواْْلِ

ْنِس  يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ )-12   (إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض فَاْنفُذُوا اَل تَْنفُذُوَن إاِلَّ ِبسُْلَطانٍ  َواْْلِ

 .33-الرحمن*

ْنسُ  َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن تَقُولَ )-13  ِ َكِذباا اْْلِ  .5-الجن*(َواْلِجنُّ َعلَى َّللاَّ

ا قُِض )-14 ا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنِصتُوا ۖ فَلَمَّ ا ِمَن اْلِجن ِ يَْستَِمعُوَن اْلقُْرآَن فََلمَّ َي َولَّْوا إِلَىَٰ قَْوِمِهْم َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفَرا

 29-*االحقاف(ُمْنِذِرينَ 

ْنِس  ِرَجاٌل ِمنَ  َوأَنَّهُ َكانَ )-51   .6-الجن*(يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجن ِ فََزاُدوهُْم رَهقاا اْْلِ

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر ۖ َوأََسْلنَا لَهُ َعْيَن اْلِقْطِر ۖ َوِمَن اْلِجن ِ َمْن يَ -16 يَح غُُدوُّ ْعَمُل بَْيَن يََدْيِه بِِإْذِن )َوِلسُلَْيَماَن الر ِ

 .12- َوَمْن يَِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرنَا نُِذْقهُ ِمْن َعذَاِب السَِّعيِر(*سبأَرب ِِه ۖ

 .39-*النمل(قَاَل ِعْفِريٌت ِمَن اْلِجن ِ أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن تَقُوَم ِمْن َمقَاِمَك ۖ َوإِن ِي َعلَْيِه لَقَِويٌّ أَِمينٌ )-17

 



ا قََضْينَا َعلَْيِه )-18 ا َخرَّ تَبَيَّنَِت اْلِجنُّ فَلَمَّ أَْن لَْو َكانُوا  اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَىَٰ َمْوِتِه إاِلَّ َدابَّةُ اْْلَْرِض تَأْكُُل ِمْنَسأَتَهُۖ  فَلَمَّ

 .14-*سبأ(يَْعلَُموَن اْلغَْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلعَذَاِب اْلُمِهينِ 

يَّ َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة )-19 تَهُ اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن ِ فَفََسَق َعْن أَْمِر َرب ِِه ۗ أَفَتَتَِّخذُونَهُ َوذُر ِ

ۚ  بِئَْس ِللظَّاِلِميَن بََدالا   .50-*الكهف(أَْوِليَاَء ِمْن ُدونِي َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ

ِ شَُرَكاَء الْ )-20 ا يَِصفُونَ َوَجعَلُوا لِِلَّ     (ِجنَّ َوَخلَقَُهْم ۖ َوَخَرقُوا لَهُ بَنِيَن َوبَنَاٍت بِغَْيِر ِعْلٍم ۚ سُْبَحانَهُ َوتَعَالَىَٰ َعمَّ

 .100-*االنعام

 41-*سبأ(ُمْؤِمنُونَ قَالُوا سُْبَحانََك أَْنَت َوِليُّنَا ِمْن ُدوِنِهْم ۖ بَْل َكانُوا يَْعبُُدوَن اْلِجنَّ ۖ أَْكثَُرهُْم بِِهْم )-21

 .1-*الجن(قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر ِمَن اْلِجن ِ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآناا َعَجباا)-22

  .كرامة اْلنسان-خامسالمبحث ال

 وجود االنسان:-اوال 

ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم يَكُْن )-1 اْذكُوَشْيئاا مَ َهْل أَتَى َعلَى اْْلِ  . 1-نسان*اْل(را

رً جَسدً  إكرام هللا لإلنسان أْن أوَجَده بعدما لم يكن شيئًا مذكوًرا،وال ي عرف له أثر،والمعنى أنه كان  ،ا، ترابًا وطينًاا مصوَّ

ه وح فصار  ،ال ي ْذَكر وال ي عَرف،وال ي ْدَرى ما اْسم   ا.ذكورً موال ما ي راد به،ث مَّ نَفَخ فيه الرُّ

 تكريم ذات االنسان:-نياثا

َركُْم فَأَْحَسَن ُصَوَركُمْ )-1  .3 -*التغابن( َوَصوَّ

 .61-*هود(هَُو أَْنَشأَكُْم ِمَن اْْلَْرِض َواْستَْعَمَركُْم فِيَها)-2

جامٌع يم هو اسم التَّكر ، فهذاإنَّ تكريم اإلنسان في القرآن هو تكريم ِلذَاته اإلنسانية،وتكريٌم ِلَدوره في إعمار األرض

 الَخْير والشََّرف والفضائل. لكلِّ 

 ِخْلق هللا االنسان على الفطرة:-ثالثاا 

ِ الَّتِي فََطَر النَّاسَ )-1 يِن َحنِيفاا فِْطَرَت َّللاَّ يُن  تَْبِديَل لِ ْيَها الَ َعلَ  فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ ِ ذَِلَك الد ِ  ْلقَي ُِم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَخْلِق َّللاَّ

 .30-*الروم(اَل يَْعلَُمونَ 

س  الناهللافطر  أقم أيها الرسول أنت ومن اتبعك وجهك،واستمر على الدين الذي شرعه هللا لك،وهو اإلسالم الذي

لطريق انه، فهو  وديعليه، فبقاؤكم عليه وتمسككم به، تمسك بفطرة هللا من اإليمان باهلل وحده،ال تبديل لخلق هللا

 وليها الرسبه أ ضا هللا رب العالمين وجنته،ولكن أكثر الناس ال يعلمون أن الذي أمرتكالمستقيم الموصل إلى ر

 .هو الدين الحق دون سواه

 .29-الكهف*(فُرْ ْليَكْ َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َرب ِكُْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ )-2

ْشدُ )-3 يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ ِ  اَل إِْكَراَه فِي الد ِ  .256-*البقرة(ِمَن اْلغَي 

ُ ِلنُوِرِه َمْن َيَشاءُ )-4  .35-*النور( يَْهِدي َّللاَّ



 خير هللا االنسان بين الطاعة والعصيان-رابعا

َ َوَمْن تََولَّى فََما أَرْ )-1 سُوَل فَقَْد أََطاَع َّللاَّ  .80-*النساء(ظاالَْيِهْم َحِفياَك عَ َسْلنَ َمْن يُِطعِ الرَّ

 .104-*اْلنعام( ا أَنَا َعلَْيكُْم بَِحِفيظٍ عَلَْيَها َومَ ِمَي فَ ْن عَ َجاَءكُْم بََصائُِر ِمْن َرب ِكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه َومَ قَْد )-2

 .41-*الزمر(ِكيلٍ لَْيِهْم بِوَ ْنَت عَ أَ َما فََمِن اْهتََدى فَِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعلَْيَها وَ )-3

ٌر*لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطٍر*إاِلَّ )-4 ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ  .23 -22- 21-الغاشية*(ى َوَكفَرَ ْن تََولَّ  مَ فَذَك ِ

ر النبِيَّ  ية اإلنسان في آياٌت عديدة ت ذَّكِ ّرِ دوده بِ سلَّم صلَّى هللا عليه و محمدتأكيدا على ح    .لدََّعويةاح 

 :هاوإعمار الوجود على اْلرض -خامسا 

َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح  يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك العَُل فِيَها َمنْ ا أَتَجْ الُوَوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اْْلَْرِض َخِليفَةا قَ -1 د ِ

ُس لََك قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُمونَ   .30-*البقرة( بَِحْمِدَك َونُقَد ِ

ٍه َغْيُرهُ ۖ ُهَو أَْنَشأَكُْم مِ )-2 َ َما لَُكْم ِمْن إِلََٰ ا ۚ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ َن اْْلَْرِض َواْستَْعَمَركُْم فِيَها إِلَىَٰ ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلحا

 .61-*هود(فَاْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه ۚ إِنَّ َرب ِي قَِريٌب ُمِجيبٌ 

 خالفة اإلنسان في األرض أْسَمى مراتب التَّكريم اإِللَهي.تعكس 

 تسخير ما في الكون ِلِخدمة اْلنسان: -سادسا 

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوأَْنَزَل ِمَن السََّماءِ )-1 َ  َماَّللاَّ َر لَكُُم اْلفُلْ وَ َن الثََّمَراِت ِرْزقاا لَكُْم ْخَرَج بِِه مِ ءا فَأ َك َسخَّ

َر لَ  َر لَكُُم اْْلَْنَهاَر*َوَسخَّ َر لَكُُم َس َواْلقََمرَ الشَّمْ  كُمُ ِلتَْجِرَي فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َوَسخَّ للَّْيَل َوالنََّهاَر*َوآتَاكُْم ا َدائِبَْيِن َوَسخَّ

ِ اَل تُْحُصوَها  .34-33-32 -*إبراهيم(ٌم َكفَّارٌ ْنَساَن لََظلُواْلِْ  إِنَّ  ِمْن كُل ِ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمَت َّللاَّ

َر لَكُْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي)-2 َ َسخَّ نَةا َوِمَن النَّاِس كُْم نِعََمهُ َظاِهَرةا َوبَاطِ أَْسبََغ َعلَيْ ْرِض وَ اْْلَ  أَلَْم تََرْوا أَنَّ َّللاَّ

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم   .20-قمان*ل(َواَل هُداى َواَل ِكتَاٍب ُمنِيرٍ َمْن يَُجاِدُل فِي َّللاَّ

 تعليم اْلنسان: -سابعا 

 .31-*البقرة(َوَعلََّم آَدَم اْْلَْسَماَء كُلََّها)-1

ْنَسانَ )-2   .4- 3-*الرحمن(*َعلََّمهُ اْلبَيَانَ  َخلََق اْْلِ

  :اْلدراك والمعرفة -ثامنا 

ُ  السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما َخَلقَ أََولَْم يَْنُظُروا فِي َملَكُوِت )-1  ..185-عراف*اْل( َّللاَّ

ُ السََّماَواِت )-2 ِ َوأََجلٍ َما بَْينَُهمَ ْرَض وَ اْْلَ وَ أََولَْم يَتَفَكَُّروا ِفي أَْنفُِسِهْم َما َخلََق َّللاَّ ى ا إاِلَّ بِاْلَحق   .8-*الروم(ُمَسمًّ

 .46-*الحج(َهاكُوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بِ أَفَلَْم يَِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَتَ )-3 

 .7-*آل عمران(َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اْْلَْلبَابِ )-4

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ )-5  .28-*فاطر(إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

 :العالقة المباشرة بين االنسان وربه-تاسعا 

ِ ُزْلفَىَما نَْعبُُدهُْم إاِلَّ )-1 بُونَا إِلَى َّللاَّ  ..3-*الزمر(ِليُقَر ِ



 (ُهْم يَْرشُُدونَ وا ِلي َوْليُْؤِمنُوا ِبي لَعَلَّ ْليَْستَِجيبُ َعاِن فَ دَ ذَا إِ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَِإن ِي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ )-2

 (55).186-البقرة*

  .حقوق اْلنسان-سادسالمبحث ال

 الحقوق االساسية لإلنسان: -اوال

قوقه،وان  ا يصون كرامة اإلنسان في اإلسالم ضمان ه ِلح  برز أليها،ومن ّدِي ععلى اإلخالل بها والتع ما يترتبمَّ

 :ما يأتي هذه الحقوق

 حقُّ المساواة: -1

َ عَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُْم عِ قَبَائَِل ِلتَ وَ عُوباا شُ  كُمْ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَا)-أ ِ أَتْقَاكُْم إِنَّ َّللاَّ ْنَد َّللاَّ

 .13-*الحجرات(َعِليٌم َخبِيرٌ 

 :العيش بكرامه -2 

 .32-*المائدة(انَّاَس َجِميعا تََل القَ َما َمْن قَتََل نَْفساا بِغَْيِر نَْفٍس أَْو َفَساٍد فِي اْْلَْرِض فََكأَنَّ )-أ

 حق الملكيَّة: -3 

ِ وَ مِ َكاالا نَ بَا َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاءا بَِما َكسَ )-أ ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ َن َّللاَّ  .38-ئدة*الما(َّللاَّ

 :العيش بامان -4 

َ َوَرسُولَهُ )-أ ا أَْن يُقَتَّ ِض فَسَ ْْلَرْ اَويَْسعَْوَن ِفي إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ قَطََّع أَْيِديِهْم لُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُ ادا

ْنيَ ي اَوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اْْلَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِ   .33-دة*المائ(ْْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيمٌ اا َولَُهْم فِي لدُّ

 الِعْرض الشريف: لىالحفاظ ع -5 

انِي فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلَدةٍ )-أ انِيَةُ َوالزَّ ِ إِ ْذكُْم بِِهمَ  تَأْخُ  َوالَ الزَّ ِ ا َرأْفَةٌ ِفي ِديِن َّللاَّ ْن كُْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِالِلَّ

 .2-نور*ال(ْؤِمنِينَ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ ِمَن اْلمُ 

 :العامة الحقوق-ثانيا 

  والتعاون: التعارف-1

ِ  ْندَ عِ  أَْكَرَمكُمْ  إِنَّ  عَاَرفُواِلتَ  قَبَائِلَ وَ  عُوبااشُ  كُمْ َوَجعَْلنَا َوأُْنثَى ذََكرٍ  ِمنْ  َخلَْقنَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَيَُّها يَا)-أ َ  إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  َّللاَّ  َّللاَّ

 .13-(*الحجراتَخبِيرٌ  َعِليمٌ 

ِ َعلَْيكُْم إِْذ كُْنتُْم أَْعَداءا فَ )-ب قُوا ۚ َواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ ِ َجِميعاا َواَل تَفَرَّ أَلََّف بَْيَن قُلُوبِكُْم فَأَْصبَْحتُْم َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

ُ لَكُْم آيَاتِِه لَعَلَّكُْم تَْهتَُدونَ بِنِْعَمتِِه إِْخَواناا َوكُْنتُْم َعلَىَٰ َشفَا ُحْفَرٍة ِمَن  ِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ
-انر*ال عم(النَّاِر فَأَْنقَذَكُْم ِمْنَها ۗ َكذََٰ

103. 
ٍة أَْجعَْل بَيْ )-ث  .95-الكهف(*انَُهْم َرْدما ْم َوبَيْ َنكُ قَاَل َما َمكَّن ِي فِيِه َرب ِي َخْيٌر فَأَِعينُوِني بِقُوَّ

 االحترام: وسياة السخرية عدم-2



ا يَُكنَّ  نْ أَ  َعَسى نَِساءٍ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َوالَ  ِمْنُهمْ  اَخْيرا  واونُ يَكُ  أَنْ  َعَسى قَْومٍ  ِمنْ  قَومٌ  يَْسَخرْ  الَ  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا)-أ  َخْيرا

يَمانِ ا بَْعدَ  فُسُوقُ الْ  ْسمُ اِل ا بِئْسَ  بِاْْلَْلقَابِ  تَنَابَُزوا َوالَ  أَْنفَُسكُمْ  تَْلِمُزوا َوالَ  ِمْنُهنَّ   (الظَّاِلُمونَ  هُمُ  أُولَئِكَ فَ  يَتُبْ  لَمْ  َوَمنْ  ْْلِ

   .11-*الحجرات

 :بسعادة عيشوال كرامةال حفظ-3

يِن وَ )-أ تِلُوكُْم فِى ٱلد ِ
ُ َعِن ٱلَِّذيَن لَْم يُقََٰ كُُم ٱلِلَّ ن دِ يُْخرِ  لَمْ الَّ يَْنَهىَٰ وهُمْ ُجوكُم م ِ ِركُْم أَن تَبَرُّ َ َوتُقْ  يََٰ ِسطُٓواْ إِلَْيِهْم ۚ إِنَّ ٱلِلَّ

 .8-(*الممتحنةٱْلُمْقِسِطينَ  يُِحبُّ 

 .22الغاشية(*لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطٍر* إاِلَّ َمْن تََولَّىَٰ َوَكفَرَ )-ب

 .40-(*الرعداْلباََلغُ َوَعلَْينَا اْلِحَسابُ َوإِْن َما نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدهُْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإنََّما َعلَْيَك )-ت

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَىَٰ َويَْنَهىَٰ َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوالْ )-ث َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْْلِ  (بَْغيِ ۚ يَِعظُكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرونَ إِنَّ َّللاَّ

 .90-*النحل

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ  َوقَاتِلُوا فِي َسبِيلِ )-ج ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَكُْم َواَل تَْعتَُدوا ۚ إِنَّ َّللاَّ  .190-*البقرة(َّللاَّ

َ اَل يُحِ )-ح ُ لَكُْم َواَل تَْعتَُدوا ۚ إِنَّ َّللاَّ ُموا َطي ِبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ -*المائدة(بُّ اْلُمْعتَِدينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَُحر ِ

87. 

 الزوجية: العالقة احترام-4

ا أَْنفُِسكُمْ  ِمنْ  لَكُمْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ )-أ   َودَّةا مَ  بَْينَكُمْ  عَلَ َوجَ  َهالَيْ إِ  ِلتَْسكُنُوا أَْزَواجا
  فِي إِنَّ  َوَرْحَمةاۚ

 ِلقَْومٍ  َْليَاتٍ  ِلكَ ذََٰ

 .21-*الروم (يَتَفَكَُّرونَ 

ُ  بِهِ  وَعظُونَ تُ  ذَِلكُمْ  يَتََماسَّا أَنْ  لِ قَبْ  ِمنْ  بَةٍ َرقَ  يرُ ْحرِ فَتَ  قَالُوا ِلَما يَعُوُدونَ  ثُمَّ  نَِسائِِهمْ  ِمنْ  يَُظاِهُرونَ  َوالَِّذينَ )-ب  َوَّللاَّ

  .3-(*المجادلةَخبِيرٌ  تَْعَملُونَ  بَِما

 : االجتماعي التكافل-5

ا* َمْسغَبَةٍ  يذِ  يَْومٍ  فِي امٌ إِْطعَ  وْ أَ * َرقَبَةٍ  فَكُّ  * اْلعَقَبَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما*اْلعَقَبَةَ  اْقتََحمَ  فاَلَ )-أ    ذَا ِمْسِكيناا أَوْ *َربَةٍ َمقْ  ذَا يَتِيما

ْبرِ  َوتََواَصْوا آََمنُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكانَ  ثُمَّ * َمتَْربَةٍ  لَئَِك أَْصَحاُب أُوْ *اْلَمْيَمنَةِ  أَْصَحابُ  كَ أُولَئِ *ْرَحَمةِ بِاْلمَ  َصْواَوتََوا بِالصَّ

ْؤَصَدةٌ  ْم نَارٌ لَْيهِ عَ *َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا هُْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة *اْلَمْيَمنَِة  -17-16-15-14-13-12-11-لبلد(*امُّ

18-19-20.  

إنه عتق ،تجاوزهاما مشقة اآلخرة،وما يعين على ،وأيُّ شيء أعلمك،هل تجاوز مشقة اآلخرة بإنفاق ماله فيأمن

ق أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة،يتيًما من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة ،رقبة مؤمنة من أسر الّرِ

الذين ،ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة،وصلة الرحم،أو فقيًرا معدًما ال شيء عنده

والذين كفروا بالقرآن هم ،يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنةفعلوا هذه األفعال،هم أصحاب اليمين،الذين 

      .جزاؤهم جهنم مطبَقةٌ مغلقة عليهم،الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار



  : العبودية من المرأة تحرير-6

ا َحتَّىَٰ يُْغنِيَُهُم )-أ ُ َوْليَْستَْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن نَِكاحا ا ۗ َوالَِّذينَ فَْضِلهِ   ِمنَّللاَّ َملََكْت أَْيَمانُكُْم   يَْبتَغُوَن اْلِكتَاَب ِممَّ

 ِ اِل َّللاَّ ن مَّ ا ۖ َوآتُوهُم م ِ نا ِرُهوا فَتَيَاتِكُْم َعلَى الْ ْم ۚ َواَل تُكْ ي آتَاكُ لَّذِ افََكاتِبُوهُْم إِْن َعِلْمتُْم فِيِهْم َخْيرا ا بِغَاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ

 َ نَّ فَِإنَّ َّللاَّ ْنيَا ۚ َوَمن يُْكِرههُّ ِحيمٌ غَ ْكَراِهِهنَّ إِ َبْعِد   ِمنل ِتَْبتَغُوا َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ  .33 -(*النورفُوٌر رَّ

َم هللا حتى يغنيهم هللا ا َحرَّ  لهم الزواج ضله،وييسرمن ف الذين ال يستطيعون الزواج لفقرهم أو غيره فليطلبوا العفة عمَّ

لكيهم أن لى ماوالذين يريدون أن يتحرروا من العبيد واإلماء بمكاتبة أسيادهم على بعض المال يؤدونه إليهم،فع،

يئًا من وهم شيكاتبوهم على ذلك إن علموا فيهم خيًرا ِمن رشد وقدرة على الكسب وصالح في الدين،وعليهم أن يعط

لك ذ موكيف يقع منكإكراه جواريكم على الزنى طلبًا للمال، وال يجوز لكم،المال أو أن يحطوا عنهم مما ك وتبوا عليه

من بعد   تعالىهللافإن  ومن يكرههنَّ على الزنى،وفي هذا غاية التشنيع لفعلهم القبيح،وهن ي ِرْدن العفة وأنتم تأبونها

 .إكراههن غفور لهن رحيم بهن،واإلثم على َمن أْكرههن

 االنساني: الضمير ايقاظ-7

 .10-يوسف*(ينَ فَاِعلِ  كُْنتُمْ  إِنْ  يَّاَرةِ السَّ  بَْعضُ  هُ ْلتَِقطْ يَ  ب ِ اْلجُ  َغيَابَةِ  فِي َوأَْلقُوهُ  يُوُسفَ  تَْقتُلُوا الَ  ِمْنُهمْ  قَائِلٌ  قَالَ )-أ

ُ  بَِضاَعةا  وهُ َوأََسرُّ  اَلمٌ غُ  َهذَا ىْشرَ بُ  يَا قَالَ  َدْلَوهُ  فَأَْدلَى َواِرَدهُمْ  فَأَْرَسلُوا َسيَّاَرةٌ  َوَجاَءتْ )-ب  (يَْعَملُونَ  بَِما َعِليمٌ  َوَّللاَّ

  .19-يوسف*

ة من المساف تستريحوا رين فقال قائل من إخوة يوسف ال تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطه بعض المارَّ

 .منه، وال حاجة إلى قتله،إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون

 بالحواس: االنسان تكريم-8

                                                                                      .9-8-(*البلدَوَشفَتَْينِ  َوِلَساناا*َعْينَْينِ  لَهُ  نَْجعَلْ  أَلَمْ )-أ

ْنَسانَ  َخلَْقنَا إنَّا)-ب ا ِميعااسَ  اهُ فََجعَْلنَ  نَْبتَِليهِ  أَْمَشاجٍ  نُْطفَةٍ  ِمنْ  اْْلِ   .2-سان(*االنبَِصيرا

   الحياة: نهج في الخيار-9

ْنيَا َحْرثَ  دُ ِرييُ  َكانَ  َوَمنْ  َحْرثِهِ  ِفي لَهُ  نَِزدْ  اْْلَِخَرةِ  َحْرثَ  يُِريدُ  َكانَ  َمنْ )-أ  ِمنْ  ْْلَِخَرةِ ا ِفي لَهُ  َوَما ِمْنَها ْؤتِهِ نُ  الدُّ

  .20-*الشورى (نَِصيبٍ 

اَمحْ  كَ َرب ِ  َعَطاءُ  َكانَ  َوَما َرب ِكَ  َعَطاءِ  ِمنْ  َوَهُؤاَلءِ  َهُؤاَلءِ  نُِمدُّ  كاُلًّ )-ب  .20-ء(*االسراظُورا

ينِ  ِفي إِْكَراهَ  الَ )-ت  ْشدُ  تَبَيَّنَ  قَدْ  الد ِ ِ  ِمنَ  الرُّ  الَ  اْلُوثْقَى بِاْلعُْرَوةِ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِالِلَِّ  نْ َويُْؤمِ  اغُوتِ بِالطَّ  ْكفُرْ يَ  فََمنْ  اْلغَي 

ُ وَ  لََها اْنِفَصامَ   .256-(*البقرةَعِليمٌ  َسِميعٌ  َّللاَّ

 ِلنَْفٍس أَْن َوَما َكانَ *ُمْؤِمنِينَ  كُونُوايَ  َحتَّى لنَّاسَ ا ْكِرهُ تُ  تَ أَفَأَنْ  َجِميعاا كُلُُّهمْ  اْْلَْرِض  ِفي َمنْ  َْلََمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  َولَوْ )-ث

ْجَس َعلَى الَّ  ۚ  َويَْجَعُل الر ِ ِ  .100-99-نسيو(*ونَ ْعِقلُ ِذيَن اَل يَ تُْؤِمَن إاِلَّ بِِإْذِن َّللاَّ

  .96-95-منون(*المؤيَِصفُونَ  بَِما أَْعلَمُ  َنْحنُ  سَّي ِئَةَ ال َسنُ أَحْ  ِهيَ  بِالَّتِي اْدفَعْ *لَقَاِدُرونَ  نَِعُدهُمْ  َما نُِرَيكَ  أَنْ  َعلَى َوإِنَّا)-ج

  :االخرى المعتقدات احترام -10



َ  فَيَسُبُّوا َّللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  يَْدعُونَ  الَِّذينَ  تَسُبُّوا َوالَ )-أ ةٍ  ِلكُل ِ  َزيَّنَّا كَ َكذَلِ  ِعْلمٍ  رِ بِغَيْ  اْدوا عَ  َّللاَّ  َرب ِِهمْ  إِلَى ثُمَّ  َملَُهمْ عَ  أُمَّ

  .108-(*االنعاميَْعَملُونَ  َكانُوا بَِما فَيُنَب ِئُُهمْ  َمْرِجعُُهمْ 

ا للذريعة حتى ال يتسبب ذلك في األوثان التي يعبدها ا وال تسبوا أيها المسلمون اعتداًء  جهال وبهم هللاسلمشركون سدًّ

م هم معادهإلى رب لكل أمة أعمالها،ثم زينلهؤالء عملهم السيئ عقوبة لهم على سوء اختيارهم، زينوكما  ،بغير علم

 .جميعًا فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا،ثم يجازيهم بها

لَ  َوقَدْ )-ب   َيُخوُضوا َحتَّى ُهمْ َمعَ  تَْقعُُدوا َفالَ  بَِها َزأُ َويُْستَهْ  َهابِ  ْكفَرُ يُ  َّللاَِّ  آَيَاتِ  َسِمْعتُمْ  إِذَا أَنْ  اْلِكتَابِ  ِفي َعلَْيكُمْ  نَزَّ

َ  إِنَّ  ِمثْلُُهمْ  إِذاا إِنَّكُمْ  َغْيِرهِ  َحِديثٍ  فِي                         .140-(*النساءَجِميعاا َجَهنَّمَ  فِي َكافِِرينَ َوالْ  نَ ِقياْلُمنَافِ  َجاِمعُ  َّللاَّ

 فِيَها يَُجاِوُروَنكَ  الَ  ثُمَّ  بِِهمْ  لَنُْغِريَنَّكَ  ةِ اْلَمِدينَ  فِي ِجفُونَ ُمرْ َوالْ  َمَرضٌ  قُلُوبِِهمْ  فِي َوالَِّذينَ  اْلُمنَافِقُونَ  يَْنتَهِ  لَمْ  لَئِنْ )-ت

 .60-(*االحزابقَِليالا  إاِلَّ 

خبار ون األيكفَّ الذين يضمرون الكفر ويظهرون اإليمان والذين في قلوبهم شك وريبة،والذين ينشرلئن لم 

يها نون معك ف يسكالكاذبة في مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم عن قبائحهم وشرورهم، لنسلِّطنَّك عليهم،ثم ال

ِجدوا فيه أ سِ ،إال زمنًا قليال على النفاق  وا مقيمينا داممروا وق تِّلوا تقتيال مطرودين من رحمة هللا في أي مكان و 

  .ونشر األخبار الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد

 االسالم: تعادي لم التي الشعوب ومعتقدات شرائع احترام -12

ُ  يَْنَهاكُمُ  الَ )-أ  ينِ  فِي يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الَِّذينَ  َعنِ  َّللاَّ وهُمْ  أَنْ  اِركُمْ ِديَ  ِمنْ  وكُمْ ْخِرجُ يُ  مْ َولَ  الد ِ َ  إِنَّ  إِلَْيِهمْ  ِسُطواَوتُقْ  تَبَرُّ  َّللاَّ

 .8-(*الممتحنةاْلُمْقِسِطينَ  يُِحبُّ 

 ن تكرموهمأاركم ال ينهاكم هللا أيها المؤمنون عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين،ولم يخرجوكم من دي

ك  .الهمإن هللا يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفع،م بهمبالخير، وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبّرِ

 :المسلمين امر يتولى ان اولى المؤمن-13

 إِنَّ  ِمْنُهمْ  فَِإنَّهُ  ِمْنكُمْ  مْ يَتََولَّهُ  َوَمنْ  بَْعٍض  اءُ أَْوِليَ  ُضُهمْ بَعْ  اءَ ِليَ أَوْ  َوالنََّصاَرى اْليَُهودَ  تَتَِّخذُوا الَ  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا)-ا

 َ  َدائَِرةٌ  اتُِصيبَنَ  أَنْ  نَْخَشى قُولُونَ يَ  فِيِهمْ  عُونَ يَُسارِ  َرضٌ مَ  قُلُوبِِهمْ  ِفي الَِّذينَ  فَتََرى*الظَّاِلِمينَ  اْلقَْومَ  َيْهِدي الَ  َّللاَّ

ُ  فَعََسى واأَ  َما لَىعَ  افَيُْصبُِحو ِعْنِدهِ  ِمنْ  أَْمرٍ  أَوْ  بِاْلفَتْحِ  يَأْتِيَ  أَنْ  َّللاَّ  (56).52-51-(*المائدةنَاِدِمينَ  ْنفُِسِهمْ أَ  ِفي َسرُّ

  .حواس سمع وبصر االنسانوعقل -بعالمبحث السا

 عقل االنسان)االلباب(:-اوال

 .179-(*البقرةنَ تَتَّقُو لَعَلَّكُمْ  اْْلَْلبَابِ  أُوِلي يَا َحيَاةٌ  اْلِقَصاِص  فِي َولَكُمْ )-1

ِ ۗ َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر  ۚاْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماتٌ )-2  فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل فِي اْلَحج 

اِد التَّْقَوىَٰ ۚ َواتَّقُوِن يَا أُوِلي اْْلَْلبَابِ  ُدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّ ُ ۗ َوتََزوَّ  .197-*البقرة(يَْعلَْمهُ َّللاَّ

 .190-*ال عمران(اْْلَْلبَابِ  ِْلُوِلي َْليَاتٍ  ارِ َوالنَّهَ  اللَّْيلِ  َواْختاَِلفِ  َواْْلَْرِض  السََّماَواتِ  َخْلقِ  فِي ِإنَّ )-3 



 

ا ۗ َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو)-4 ا َكثِيرا  .169-*البقرة(اْْلَْلبَابِ  يُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوِتَي َخْيرا

ا)-5 الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ  هَُو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت ۖ فَأَمَّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا ِبِه فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَ  ُ ۗ َوالرَّ اَء تَأِْويِلِه ۗ َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ َّللاَّ

 .7-*ال عمران(كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب ِنَا ۗ َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اْْلَْلبَابِ 

 .43-*ص(َمةا ِمنَّا َوِذْكَرىَٰ ِْلُوِلي اْْلَْلبَابِ َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرحْ )-6

ا يَْحذَُر اْْلِخَرَة َويَْرُجو َرْحَمةَ َرب ِِه ۗ قُْل َهْل يَْستَوِ )-7 ا َوقَائِما ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساِجدا ي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن أَمَّ

 .9-*الزمر(أُولُو اْْلَْلبَابِ اَل يَْعلَُموَنۗ  إِنََّما يَتَذَكَُّر 

ئَِك ُهْم أُولُ )-8 ُۖ  َوأُولََٰ ئَِك الَِّذيَن َهَداهُُم َّللاَّ  .18-*الزمر(و اْْلَْلبَابِ الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ ۚ أُولََٰ

َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءا فََسلََكهُ )-9 يَنَابِيَع فِي اْْلَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج بِِه َزْرعاا ُمْختَِلفاا أَْلَوانُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ِلَك لَِذْكَرىَٰ ِْلُوِلي اْْلَْلبَابِ 
ا ۚ إِنَّ ِفي ذََٰ ا ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطاما  .21-*الزمر(ُمْصفَرًّ

َ يَا أُوِلي اْْلَْلبَاِب لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن*المائدةقُْل اَل يَْستَِوي اْلَخبِيُث َوالطَّي ُِب َولَْو )-9  .100-أَْعَجَبَك َكثَْرةُ اْلَخِبيِث ۚ فَاتَّقُوا َّللاَّ

  .54-(*غافراْْلَْلبَابِ  ِْلُوِلي َوِذْكَرىَٰ  ُهداى-10

َ يَا أُوِلي اْْلَْلبَاِب )-11 ا ۖ فَاتَّقُوا َّللاَّ ُ لَُهْم َعذَاباا َشِديدا اأََعدَّ َّللاَّ ُ إِلَْيكُْم ِذْكرا  .10-*الطالق(الَِّذيَن آَمنُوا ۚ قَْد أَْنَزَل َّللاَّ

ِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْينَ )-12 يََدْيِه َوتَْفِصيَل كُل ِ  لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ ِْلُوِلي اْْلَْلبَاِب ۗ َما َكاَن َحِديثاا يُْفتََرىَٰ َولََٰ

 .111-*يوسف(ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ َشْيٍء َوهُداى َوَرْحَمةا 

 .19-*الرعد(بَابِ أَفََمْن يَْعلَُم أَنََّما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمىَٰ ۚ إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو اْْلَلْ )-13

ذَا بَاَلغٌ ِللنَّاِس َوِليُْنذَُروا بِِه َوِليَْعلَُموا أَنََّما هَُو )-14 هٌ َواِحٌد َوِليَذَّكََّر أُولُو اْْلَْلبَابِ َهَٰ  .52-*ابراهيم(إِلََٰ

 حواس االنسان:-ثانيا

ِكْن َظنَْنتُْم -10 ا )َوَما كُْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن يَْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمعُكُْم َواَل أَْبَصاُركُْم َواَل ُجلُوُدكُْم َولََٰ ا ِممَّ َ اَل يَْعلَُم َكثِيرا أَنَّ َّللاَّ

 .22-تَْعَملُوَن(*فصلت

ا َرآهُ ُمسْ )-11 ذَا ِمْن قَاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن يَْرتَدَّ إِلَْيَك َطْرفَُك ۚ فَلَمَّ ا ِعْنَدهُ قَاَل َهَٰ تَِقرًّ

 .40-*النمل(فَِإنََّما يَْشكُُر ِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن َكفََر فَِإنَّ َرب ِي َغِنيٌّ َكِريمٌ فَْضِل َرب ِي ِليَْبلَُونِي أَأَْشكُُر أَْم أَْكفُُرۖ  َوَمْن َشَكَر 

 



ْن يَْمِلُك السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َوَمْن يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن الْ )-13 َمي ِِت َويُْخِرُج قُْل َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض أَمَّ

ُ ۚ فَقُْل أَفاََل تَتَّقُونَ اْلَمي َِت ِمَن ا ِ َوَمْن يَُدب ُِر اْْلَْمَر ۚ َفَسيَقُولُوَن َّللاَّ  .31-*يونس(ْلَحي 

ا َوأَْفئَِدةا فََما أَْغنَىَٰ عَ -14 اُرهُْم ْنُهْم َسْمعُُهْم َواَل أَْبصَ )َولَقَْد َمكَّنَّاهُْم فِيَما إِْن َمكَّنَّاكُْم فِيِه َوَجعَْلنَا لَُهْم َسْمعاا َوأَْبَصارا

ِ َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن(*ا  .26-الحقافَواَل أَْفئَِدتُُهْم ِمْن َشْيٍء إِْذ َكانُوا يَْجَحُدوَن بِآيَاِت َّللاَّ

ِ تُْرَجُع )َوإِْذ يُِريكُُموهُْم إِِذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُنِكُْم قَِليالا َويُقَل ِلُكُْم فِي أَْعيُنِِهْم -15 ا َكاَن َمْفعُوالا ۗ َوإِلَى َّللاَّ ُ أَْمرا ِليَْقِضَي َّللاَّ

 .44-*االنفال اْْلُُموُر(

ا َْلَْسَمَعُهْم ۖ َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضونَ )-12 ُ فِيِهْم َخْيرا  .23-*االنفال(َولَْو َعِلَم َّللاَّ

ْن يَْمِلُك السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َوَمْن يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمي ِِت َويُْخِرُج اْلَمي ِ قُْل َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن )-13 َت السََّماِء َواْْلَْرِض أَمَّ

ُ ۚ فَقُْل أَفاََل تَتَّقُونَ  ِ َوَمْن يَُدب ُِر اْْلَْمَر ۚ فََسيَقُولُوَن َّللاَّ  .31-*يونس(ِمَن اْلَحي 

ا َوأَْفئَِدةا فََما أَْغنَىَٰ َعْنُهْم َسْمعُُهْم وَ )َولَقَْد َمكَّنَّاهُ -14 اَل أَْبَصاُرهُْم ْم فِيَما إِْن َمكَّنَّاكُْم فِيِه َوَجعَْلنَا لَُهْم َسْمعاا َوأَْبَصارا

ِ َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَ   .26-ْهِزئُوَن(*االحقافَواَل أَْفئَِدتُُهْم ِمْن َشْيٍء إِْذ َكانُوا يَْجَحُدوَن بِآيَاِت َّللاَّ

ُ أَْمرا -15 ِ تُْرَجُع )َوإِْذ يُِريكُُموهُْم إِِذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُنِكُْم قَِليالا َويُقَل ِلُكُْم فِي أَْعيُنِِهْم ِليَْقِضَي َّللاَّ ا َكاَن َمْفعُوالا ۗ َوإِلَى َّللاَّ

 .44-*االنفال اْْلُُموُر(

ِ َوأُْخَرىَٰ َكافَِرةٌ يََرْونَُهْم ِمثْلَْيِهْم َرأَْي اْلعَْيِن ۚقَْد َكاَن لَكُْم آيَةٌ فِي )-1 ُ يَُؤي ُِد فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتُِل فِي َسبِيِل َّللاَّ  َوَّللاَّ

ِلَك لَِعْبَرةا ِْلُوِلي اْْلَْبَصارِ 
 .13-*ال عمران(بِنَْصِرِه َمْن يََشاُء ۗ إِنَّ ِفي ذََٰ

اإِنَّا َخلَْقنَ )-2 ْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعاا بَِصيرا  .2-*االنسان(ا اْْلِ

 .12-*الحاقة(ِلنَْجعَلََها لَكُْم تَْذِكَرةا َوتَِعيََها أُذٌُن َواِعَيةٌ )-3

ا فَأَْغَشْينَاهُ -5 ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ  .9-ْم فَُهْم اَل يُْبِصُروَن(*يس)َوَجعَْلنَا ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َسدًّ

ِ يَأْ -6 هٌ َغْيُر َّللاَّ ُ َسْمعَكُْم َوأَْبَصاَركُْم َوَختََم َعلَىَٰ قُلُوبِكُْم َمْن إِلََٰ ُف اْْليَاِت )قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أََخذَ َّللاَّ تِيكُْم بِِه ۗ اْنُظْر َكْيَف نَُصر ِ

 .46-ثُمَّ هُْم يَْصِدفُوَن(*االنعام

 .18-بُْكٌم عُْمٌي فَُهْم اَل يَْرِجعُوَن(*البقرة )ُصمٌّ -7

ِ الظُّنُونَا()إِْذ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوقِكُْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنكُْم َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوبَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَ -8  ظُنُّوَن بِالِلَّ

 .10-*االحزاب

ُ َعلَىَٰ -4  .7-قُلُوبِِهْم َوَعلَىَٰ َسْمِعِهْم ۖ َوَعلَىَٰ أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌۖ  َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم(*البقرة)َختََم َّللاَّ

 



 .8-)أَلَْم نَْجَعْل لَهُ َعْينَْيِن(*البلد-9

ِلَك لَِذْكَرىَٰ ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوهَُو َشِهيدٌ )-16
 .37-(*قإِنَّ ِفي ذََٰ

ا ۖ قَاَل أَلَْم أَقُْل لَكُْم إِن ِي أَْعلَُم ِمنَ )-17 ا أَْن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَاهُ َعلَىَٰ َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيرا ِ َما اَل تَْعلَُمونَ فَلَمَّ    ( َّللاَّ

 .96-*يوسف

81-( ُ َهاتِكُمْ  بُُطونِ  ِمنْ  أَْخَرَجكُمْ  َوَّللاَّ   (تَْشكُُرونَ  لَعَلَّكُْم  َواْْلَْفئَِدةَ  َواْْلَْبَصارَ  السَّْمعَ  لَكُمُ  َوَجعَلَ  َشْيئاا تَْعلَُمونَ  الَ  أُمَّ

 .78-*النحل

 .23-*الملك(قُْل ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوَجعََل لَكُُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئَِدةَ ۖ قَِليالا َما تَْشكُُرونَ )-19

 .20-*فصلت(َشِهَد َعلَْيِهْم َسْمعُُهْم َوأَْبَصاُرهُْم َوُجلُوُدهُْم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ  َحتَّىَٰ إِذَا َما َجاُءوَها)-20

ُرهُْم ِليَْوٍم تَْشَخُص فِيِه اْْلَْبَصارُ )-21 ا يَْعَمُل الظَّاِلُموَنۚ  إِنََّما يَُؤخ ِ َ َغافِالا َعمَّ  .42-*ابراهيم(َواَل تَْحَسَبنَّ َّللاَّ

 .171-*البقرة(ِقلُونَ الَِّذيَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما اَل يَْسَمُع إاِلَّ ُدَعاءا َونَِداءا ۚ ُصمٌّ بُْكٌم عُْمٌي فَُهْم اَل يَعْ َوَمثَُل )-22

 :في القرآن الكريم التفكير-ثالثا

ا )-1 ِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواجا
ةا َوَرْحَمةا ۚ ِإنَّ فِي ذََٰ ِلتَْسكُنُوا ِإلَْيَها َوَجعََل بَْينَكُْم َمَودَّ

 .21-*الروم  (يَتَفَكَُّرونَ 

ا ۖ َوِمْن كُل ِ الثََّمَراِت َجعََل فِيَها َزْوَجْيِن )-2 اثْنَْيِن ۖ يُْغِشي اللَّْيَل َوهَُو الَِّذي َمدَّ اْْلَْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِسَي َوأَْنَهارا

ِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 
 .3-*الرعد(النََّهاَر ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

َر لَكُُم اْلبَْحَر ِلتَْجِرَي اْلفُْلُك فِيِه بِأَْمِرِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَّكُْم تَ -3 ُ الَِّذي َسخَّ َر لَكُ )َّللاَّ ْم َما فِي ْشكُُروَن* َوَسخَّ

ِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن(*الجاثية
 (57).13-12-السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َجِميعاا ِمْنهُ ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

  وتربيته. االنسان تصرف وسلوكتنظيم -لثامنالمبحث ا

 تنظيم سلوك وتربية االنسان: -اوال

سُوِل -1 ُ الَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِمْنكُْم ِلَواذاا ۚ فَْليَْحذَِر )اَل تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ ا ۚ قَْد يَْعلَُم َّللاَّ بَْينَكُْم َكُدَعاِء بَْعِضكُْم بَْعضا

 .63-الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم(*النور

 ندائكم رسول هللا يا محمد،وال يا محمد بن عبد هللا، كما يقول ذلك بعضكم لبعض عند أيها المؤمنون ال تقولوا

فوه وقولوا يا نبي هللا، قد يعلم هللا المنافقين الذين يخرجون من مجلس النبي صلى هللا ،يا رسول هللا او،ولكن شّرِ

هللا أن تنزل بهم محنة وشر،أو  عليه وسلم خفية بغير إذنه،يلوذ بعضهم ببعض،فليَْحذَر الذين يخالفون أمر رسول

 (58).يصيبهم عذاب مؤلم موجع في اآلخرة



ا يَْبلُغَنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أَحَ )-2 ٍ َواَل َوقََضىَٰ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناا ۚ إِمَّ ُدهَُما أَْو ِكاَلُهَما فاََل تَقُْل لَُهَما أُف 

ا  .23-*االسراء(تَْنَهْرهَُما َوقُْل لَُهَما قَْوالا َكِريما

ا ۗ َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو ا )-3 ا َكثِيرا  .269-ْْلَْلبَاِب(*البقرةيُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن يََشاُءۚ  َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمَة فَقَْد أُوتَِي َخْيرا

َك ِللنَّاِس )-)-4 ْر َخدَّ َ اَل يُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر*َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواَل تَُصع ِ ا ۖ إِنَّ َّللاَّ َواَل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرحا

 .19-18-*لقمان(َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ۚ إِنَّ أَْنَكَر اْْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ 

ْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ إِن ِ )-5 ا بَلََغ َمعَهُ السَّ ي أََرىَٰ ِفي اْلَمنَاِم أَن ِي أَْذبَُحَك فَاْنظُْر َماذَا تََرىَٰ ۚ قَاَل يَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْؤَمُر ۖ فَلَمَّ

ابِِرينَ  ُ ِمَن الصَّ  .102-*الصافات(َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ

*فَقُواَل لَهُ قَْوالا لَي ِناا لَعَلَّ )-6  .44-43-*طه(هُ يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَشىَٰ اْذَهبَا إِلَىَٰ فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَىَٰ

ا*قَاَل لَهُ ُموَسىَٰ )-7 ا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةا ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلما َهْل أَتَّبِعَُك َعلَىَٰ أَْن تُعَل َِمِن فََوَجَدا َعْبدا

ا ا عُل ِْمَت ُرْشدا  .66-65-*الكهف(ِممَّ

َ  َوالَ )-8  .34-*فصلت(نَّهُ َوِليٌّ َحِميمٌ تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّي ِئَةُ ۚ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَِإذَا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأ

ِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْْلَْرِض َهْوناا َوإِذَا َخاَطبَُهُم )-9 ْحَمَٰ اَوِعبَاُد الرَّ  .63-*الفرقان(اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلما

ِ َواَل تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجهْ )-10 ِر بَْعِضكُْم ِلبَْعٍض أَْن تَْحبََط يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْرفَعُوا أَْصَواتَكُْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي 

 .2-*الحجرات(أَْعَمالُكُْم َوأَْنتُْم اَل تَْشعُُرونَ 

ا ِمْنُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن نِسَ )-11 ا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسىَٰ أَْن يَكُونُوا َخْيرا اٍء َعَسىَٰ أَْن يَُكنَّ َخْيرا

ئَِك هُُم الظَّاِلُمونَ  ِمْنُهنَّ ۖ َواَل تَْلِمُزوا أَْنفَُسكُْم َواَل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب ۖ بِئْسَ  يَماِن ۚ َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولََٰ  (ااِلْسُم اْلفُسُوُق بَْعَد اْْلِ

 .11-*الحجرات

َ َوقُولُوا قَْوالا َسِديداا)-12  .70-*الحجرات(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ٍة َواْذكُُروا َما فِيِه لَعَلَّكُْم تَتَّقُونَ َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعنَا فَْوقَكُُم )-13  .63-*البقرة(الطُّوَر ُخذُوا َما آتَْينَاكُْم بِقُوَّ

ا)-14 ا تُْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبتِغَاَء َرْحَمٍة ِمْن َرب َِك تَْرُجوَها فَقُْل لَُهْم قَْوالا َمْيسُورا  .28-*االسراء(َوإِمَّ

ْيَطاَن َيْنَزغُ َوقُْل ِلِعبَاِدي يَقُولُوا )-15 ْيطَ  نَُهْم ۚ بَيْ الَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ الشَّ اإِنَّ الشَّ -*االسراء(ُمبِيناا اَن َكاَن ِلإْلِْنَساِن َعُدوًّ

53. 

 



ا * يُْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َويَْغِفرْ -16 َ َوقُولُوا قَْوالا َسِديدا َ َوَرُسولَهُ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ لَكُْم ذُنُوبَكُْم َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ

ا ا َعِظيما  .71- 70اْلحزاب (*فَقَْد فَاَز فَْوزا

ئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوالا -17  .36-(*االسراء)َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم ۚ ِإنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد كُلُّ أُولََٰ

ا يُْنِسيَنَّ َوإِذَا )-18 َك الشَّْيَطاُن فَََل َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّىَٰ يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه ۚ َوإِمَّ

ْكَرىَٰ َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ   .68-(*اَّلنعامتَْقعُْد بَْعَد الذ ِ

إِلَْيكُْم  إَِّلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إَِّلَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم ۖ َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَيْنَا َوأُْنِزلَ  َوََّل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَابِ )-19

ُهكُْم َواِحد  َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ  ُهنَا َوإِلََٰ
 .46-(*العنكبوتَوإِلََٰ

َ َواَل تُْشِركُوا بِ -20 ِه َشْيئاا ۖ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناا َوبِِذي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَىَٰ )َواْعبُُدوا َّللاَّ

َ اَل يُِحبُّ َمنْ  اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُكُْم ۗ إِنَّ َّللاَّ ا(*النساء َكاَن مُ َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ  .36-ْختَاالا َفُخورا

ِ ِلْنَت لَُهْم ۖ َولَْو كُْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعنْ )-21 ُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرهُْم فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

ِلينَ فِي اْْلَْمِر ۖ فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى  َ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ  .159-*ال عمران(َّللاَّ

ِلَك اْبتِغَاَء اَل َخْيَر ِفي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواهُْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلحٍ بَْيَن النَّاِس ۚ َوَمْن )-22
يَْفعَْل ذََٰ

ِ فََسْوَف نُْؤتِي َمْرَضاتِ  اَّللاَّ ا َعِظيما  .114-*النساء(ِه أَْجرا

َ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناا َوِذي اْلقُْربَىَٰ وَ )-23 اْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ َّللاَّ

اَلةَ َوآتُوا الزَّ   .83-*البقرة(َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم إاِلَّ قَِليالا ِمْنكُْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضونَ ِللنَّاِس ُحْسناا َوأَقِيُموا الصَّ

َ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض ۖ َما يَكُوُن ِمْن َنْجَوىَٰ ثاََلثٍَة إِالَّ هُوَ )-24  َرابِعُُهْم َواَل َخْمَسٍة إاِلَّ أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ِلَك َواَل أَْكثََر إاِلَّ هَُو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ۖ ثُمَّ يُنَب ِئُُهْم بَِما عَ هَُو 
َ بِكُل ِ َساِدُسُهْم َواَل أَْدنَىَٰ ِمْن ذََٰ ِملُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ إِنَّ َّللاَّ

 .7-*المجادلة(َشْيٍء َعِليمٌ 

اْنشُُزوا يَْرفَعِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل )-25
ُ لَكُْم ۖ َوإِذَا قِيَل اْنشُُزوا فَ لَكُْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاَّ  .11-*المجادلة(َّللاَّ

ِلَك َخْيٌر لَكُْم يَا أَ )-26
ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواكُْم َصَدقَةاۚ  ذََٰ سُوَل فَقَد ِ َوأَْطَهُر ۚ فَِإْن لَْم تَِجُدوا يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نَاَجْيتُُم الرَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   .12-*المجادلة(فَِإنَّ َّللاَّ

ةَ فَِللَِّه اْلِعزَّ -27 اِلُح يَْرفَعُهُ ۚ َوالَِّذيَن يَْمكُُروَن السَّي ِئَا)َمْن َكاَن يُِريُد اْلِعزَّ ِت ةُ َجِميعاا ۚ إِلَْيِه يَْصعَُد اْلَكِلُم الطَّي ُِب َواْلعََمُل الصَّ

ئَِك هَُو يَبُوُر(*فاطر  .10-لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد ۖ َوَمْكُر أُولََٰ

 



 .42-َحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن(*البقرة)َواَل تَْلبِسُوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا الْ -28

سُوِل َوتَ -33 ثِْم َواْلعُْدَواِن َوَمْعِصيَِت الرَّ نَاَجْوا بِاْلبِر ِ َوالتَّْقَوىَٰ ۖ َواتَّقُوا )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَنَاَجْيتُْم فاََل تَتَنَاَجْوا بِاْْلِ

َ الَِّذي إِلَْيِه   .9-تُْحَشُروَن(*المجادلةَّللاَّ

ا ِمْنُهْم َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلْلمُ -29  .88-ْؤِمنِيَن(*الحجرات)اَل تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَىَٰ َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجا

 .199-اْلَجاِهِليَن(*االعراف)ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن -30

 هَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن )اْدعُ إِلَىَٰ َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربَّكَ -31

 .125-َسبِيِلِه ۖ َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن(*النحل

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۖ َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدقَاتِكُم بِاْلَمن ِ َواْْلََذىَٰ َكالَِّذي يُنِفُق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس َواَل يُ يَا أَيُّ )-32 ْؤِمُن بِالِلَّ

ا ۖ الَّ  ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلدا ا َكَسبُوا ۗ َوَّللاَّ مَّ  يَْقِدُروَن َعلَىَٰ َشْيٍء م ِ

 .264-اْلَكافِِريَن(*البقرة

وا أَنفَُسكُْم ِإنَّ نكُْم َواَل تَْقتُلُ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُم بَْينَكُم بِالْبَاِطِل إاِلَّ أَن تَكُوَن تَِجاَرةا َعن تََراٍض م ِ -33

ا(*النساء َ َكاَن بِكُْم َرِحيما  .29-َّللاَّ

َ َكاَن َعلَىَٰ كُل ِ َشْيٍء َحِسيباا(-34  .86-*النساء)إِذَا ُحي ِيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها ۗ إِنَّ َّللاَّ

ا()َوآتُوا اْليَتَاَمىَٰ أَْمَوالَُهْم ۖ َواَل -35 لُوا اْلَخبِيَث بِالطَّي ِِب ۖ َواَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَىَٰ أَْمَواِلكُْم ۚ إِنَّهُ َكاَن ُحوباا َكبِيرا  تَتَبَدَّ

 .2-*النساء

َ بِِه َعلِ -36 ا تُِحبُّوَن ۚ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ َّللاَّ  .92-يٌم(*ال عمران)لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّىَٰ تُْنِفقُوا ِممَّ

ا ِمَن الظَّن ِ إِنَّ بَْعَض الظَّن ِ إِثٌْم ۖ َواَل تََجسَّسُوا َواَل يَغْ -37 ا ۚ أَيُِحبُّ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيرا تَْب بَْعُضكُْم بَْعضا

اٌب َرِحيٌم(*الحجراتأََحُدكُْم أَْن يَأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيتاا فََكِرْهتُُموهُۚ  َواتَّ  َ تَوَّ َ ۚ ِإنَّ َّللاَّ  .12-قُوا َّللاَّ

َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْينِكُْم َوأَ -38 ُسوِل ۖ فَاتَّقُوا َّللاَّ ِ َوالرَّ َ َوَرُسولَهُ إِن كُنتُم )يَْسأَلُونََك َعِن اْْلَنفَاِل قُِل اْْلَنفَاُل لِِلَّ ِطيعُوا َّللاَّ

ْؤِمنِيَن(*االنفال  .  1-مُّ

ِ َواَل الشَّْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلقاََلئَِد )-39 يَن اْلبَْيَت اْلَحَراَم يَْبتَغُوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُِحلُّوا َشعَائَِر َّللاَّ َواَل آم ِ

َمنَّكُْم َشنَآُن قَْوٍم أَْن َصدُّوكُْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا ۘ فَْضالا ِمْن َرب ِِهْم َوِرْضَواناا ۚ َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا ۚ َواَل يَْجرِ 

 َ َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ  .2-*المائدة( َشِديُد اْلِعقَابِ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوىَٰ ۖ َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

يَْعفُوَن أَْو يَْعفَُو الَِّذي  إِْن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضةا فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إاِلَّ أَنْ وَ )-40

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ بِيَِدِه عُْقَدةُ الن َِكاحِ َوأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواَل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَ   .237-(*البقرةكُْم إِنَّ َّللاَّ



 .34-*االسراء(اْلعَْهَد َكاَن َمْسئُوالا َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّىَٰ يَْبلَُغ أَشُدَّهُ ۚ َوأَْوفُوا بِاْلعَْهِد ۖ إِنَّ )-41

َواَل تَۡبَخُسو۟ا ٱلنَّاَس أَۡشيَۤاَءهُۡم َواَل تَۡعثَۡو۟ا  *َوِزنُو۟ا بِٱۡلِقۡسَطاِس ٱۡلُمۡستَِقيمِ   *تَكُونُو۟ا ِمَن ٱۡلُمۡخِسِرينَ  أَۡوفُو۟ا ٱۡلَكۡيَل َوالَ )-42

 .183-182-181-الشعراء(*فِی ٱْۡلَۡرِض ُمۡفِسِدينَ 

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَكُْم َكاتٌِب بِاْلعَْدِل ۚ َواَل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَىَٰ )-43 أََجٍل ُمَسمًّ

َ َربَّهُ َواَل يَبْ  ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ َكاَن الَِّذي َعلَْيِه  َخْس ِمْنهُ َشْيئاا ۚ فَِإنْ يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

ا أَْو َضِعيفاا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ هَُو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا شَ  لَْم  ِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلكُْم ۖ فَِإنْ اْلَحقُّ َسِفيها

ْن تَْرَضْوَن مِ  َر إِْحَداُهَما اْْلُْخَرىَٰ ۚ َواَل يَأَْب يَكُونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ َن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَتُذَك ِ

ِلكُْم أَْقَسطُ 
ا إِلَىَٰ أََجِلِه ۚ ذََٰ ا أَْو َكبِيرا ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهادَ  الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُوا ۚ َواَل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيرا ِة َوأَْدنَىَٰ ِعْنَد َّللاَّ

تُبُوَها ۗ َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم ۚ َواَل أاَلَّ تَْرتَابُوا ۖ إاِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةا َحاِضَرةا تُِديُرونََها بَْينَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَكْ 

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ يَُضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهيٌد ۚ َوإِْن تَْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُسُ  ُۗ  َوَّللاَّ َ ۖ َويُعَل ُِمكُُم َّللاَّ  .282-*البقرة(وٌق بِكُْم ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ

ْرتَنِي إِلَىَٰ )-44 ِ لَْواَل أَخَّ َ َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزْقنَاكُْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي أََحَدكُُم اْلَمْوُت فَيَقُوَل َرب  َق َوأَكُْن  أََجٍل قَِريٍب فَأ دَّ صَّ

اِلِحينَ   .10-*المنافقون(ِمَن الصَّ

َ  )يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَىَٰ َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوباا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ -45 ِ أَتْقَاكُْم ۚ إِنَّ َّللاَّ أَْكَرَمكُْم ِعْنَد َّللاَّ

 .13-َخبِيٌر(*الحجراتَعِليٌم 

ِ شَُهَداَء بِاْلِقْسِط ۖ َواَل يَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَىَٰ )-27 اِميَن لِِلَّ أَْقَرُب   أاَلَّ تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا هُوَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوَّ

َ َخبِيٌر بِ  َ ۚ ِإنَّ َّللاَّ  .8-*المائدة(َما تَْعَملُونَ ِللتَّْقَوىَٰ ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن(*المائ)-28 ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَكُْم َواَل تَْعتَُدوا ۚ ِإنَّ َّللاَّ  .190-دةَوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

كُلُّ أُنَاٍس  فَانفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْيناا ۖ قَْد َعِلمَ إِِذ اْستَْسقَىَٰ ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرب ب ِعََصاَك اْلَحَجَر ۖ )-29

ِ َواَل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن(*البقرة ْزِق َّللاَّ ْشَربَُهْم ۖ كُلُوا َواْشَربُوا ِمن ر ِ  .60-مَّ

 :مجتمعالتشاور في االمور التي تهم ال-ثانيا

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنِفقُونَ َوالَِّذيَن اْستََجابُوا )-1 اَلةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرىَٰ بَْينَُهْم َوِممَّ  .38-*الشورى(ِلَرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّ

ِ ِلْنَت لَُهْم ۖ َولَْو كُْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَلِْب اَلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعنْ )-2 ِفْر لَُهْم ُهْم َواْستَغْ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

ِلينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ  .159-*ال عمران(َوَشاِوْرهُْم فِي اْْلَْمِر ۖ فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

َضاَعةَ َوعَ )-3 لَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدهُنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ الرَّ

ى اْلَواِرِث ِمثُْل ذَِلَك فَِإْن أََراَدا بِاْلَمْعُروِف اَل تَُكلَُّف نَْفٌس إاِلَّ ُوْسَعَها اَل تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َواَل َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه َوَعلَ 



ْم َما اُوٍر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْواَلَدكُْم َفاَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِذَا َسلَّْمتُ فَِصاالا َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتَشَ 

َ بَِما تَْعَملُوَن َبِصيرٌ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .233-*البقرة(آتَْيتُْم بِاْلَمْعُروِف َواتَّقُوا َّللاَّ

 الوصايا التي تدعوا الى تقويم سلوك االنسان: -ثالثا

ي تهم ( والتي تضمنت عدد من الوصايا الت151-152-153وهي الوصايا التي وردت في سورة االنعام اآليات)

لعدل وسيادة ا لسعيدةالفرد والمجتمع،اذ تسهم في بناء االنسان وتحسين تصرفاته وسلوكه بما يوفر الحياة المستقرة وا

 والمساوات،كما في قوله تعالى:

َم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أاَلَّ تُْشِركُوا بِِه شَ  كُْم ِمْن إِْماَلٍق نَْحُن نَْرُزقُكُْم اناا َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلدَ اِلَدْيِن إِْحسَ ِباْلوَ ا وَ ْيئا قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

ُ إاِلَّ بِاْلَحق ِ ْفَس الَّتِي حَ وا النَّ ْقتُلُ َوإِيَّاهُْم َواَل تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواَل تَ  َم َّللاَّ اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم ذَِلكُْم وَ  رَّ صَّ

ِقْسِط اَل نَُكل ُِف نَْفساا إاِلَّ وا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِالْ دَّهُ َوأَْوفُ لَُغ أَشُيَبْ  َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى*تَْعِقلُونَ 

ِ ُوْسعََها َوإِذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو  اكُْم بِ ا ذَِلكُ ْوفُوأَ َكاَن ذَا قُْربَى َوبِعَْهِد َّللاَّ ا َوأَ *ِه لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرونَ ْم َوصَّ نَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيما

َق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُمْ   .153-152-151-االنعام.تَتَّقُونَ  ِه لَعَلَّكُمْ بِ اكُْم  َوصَّ فَاتَّبِعُوهُ َواَل تَتَّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ

 ورد في تلك اآليات مجموعة من الوصايا وكما يأتي:

 ( أاَلَّ تُْشِركُوا بِِه َشْيئاا)باهلل تحريم الشرك -اوال

  (َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناا)اإلحسان إلى الوالدين -ثانيا

  (ْم َوإِيَّاهُمْ ْرُزقُكُ ْحُن نَ ِمْن إِْماَلٍق نَ َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلَدكُْم )تحريم قتل االوالد خوفا من الفقر-ثالثا

اطنها كلها الفواحش ظاهرها وبو (َطنَ َما بَ َواَل تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها وَ )االبتعاد عن الفواحش والمعاصي-رابعا

 وغيرها. النميمة،والغيبة،والزنا،والسرقةمحرم،جميع الفواحش، جميع المعاصي الظاهرة والباطنة من 

ُ ِإالَّ بِاْلحَ )عدم قتل النفس-خامسا  َم َّللاَّ  (ق ِ َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَْعِقلُونَ :)التأكيد على تلك الوصايه  (151)عام.االنن قبل العقالءم لعمل بهاا واتاكيد للوصاي(ذَِلكُْم َوصَّ

هُ ى يَْبلَُغ أَشُُن َحتَّ ْحسَ َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَ )االهتمام بمال اليتيم-سادسا  ن باأليتام، واإلحسا هللا أوصى،(دَّ

 شد.رالغلوا سن يبتى ،بل يعمل فيها بما هو أصلح حتى يبلغوا أشدهم، حمن يتوالها إليهم،وحفظ أموالهم،وأن ال يفسد فيها

  ر طبيعي.زيادتها بشكل غي نقاصها،اوعدم اوضبط االوزان (َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسطِ )ايفاء الوزن بالعدل -سابعا 

 (اَل نَُكل ُِف نَْفساا إاِلَّ ُوْسَعَها)تحري الحق والحرص على الوفاء-ثامنا

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fquranbysubject.com%2Ftafsir2.php%3Findex%3D240%26tafsir%3D2


عض بفالعدو والصديق،  لعدل بينوجوب ا ومعنى ذلك (فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَىَوإِذَا قُْلتُْم )العدل وقول الحق-تاسعا

 خالف همان بين،ولو كه يعدل مع العدو،الواجب العدل ولو كان عدًوا لالالناس قد يعدل في حق القريب والصديق، لكن 

 في القول والعمل. ،الواجب العدل

ِ أَْوفُواَوبِعَْهِد )الوفاء بالهعد-عاشرا وامره، يعبدوه،ويطيعوا أن يتقوه ولرسل أعلى أيدي اااليفاء بعهد هللا  العباد على(َّللاَّ

 وينتهوا عن نواهيه، فعليهم أن يوفوا بهذا العهد.

اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرونَ )التاكيد على ما وصاكم به هللا   152م بها،االنعاموااللتزايا والعمل لك الوصاتكروا ليتذ (ذَِلكُْم َوصَّ

ا فَاتَّبِعُوهُ )واكمل لذلك قوله تعالى و صراط رك هذه النواهي هوامر وتذه األهيعني فعل  (َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيما

َق  لسُّبُلَ وا اَواَل تَتَّبِعُ )،هللا،اإلخالص هلل،واالستقامة على أمره،وترك ما حرم هو صراط هللا المستقيم كُْم َعْن بِ فَتَفَرَّ

 همصيرو ،لةالضال متاهةفاإلنسان إذا أخذ باألهواء والبدع والمعاصي ضيعته وأضلته السبيل،وصار في  (َسبِيِلهِ 

اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَتَّقُونَ )،الهالك أن العبد إذا ،هتستقيموا على أمرتعظموه ووتتقوه لبهذه الوصايا  هللا وصاكم (ذَِلكُْم َوصَّ

م سد،ويلتزالفا كتربعد المعرفة والذكرى والتعقل يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويفرف وتذكر، ثم يتقي،عوتأمل وتعقل 

 ( 59).153-النواهي.األنعام تجنبباألوامر وي

 ايمان االنسان: -رابعا

 دد السكانداد عان هللا سبحانه وتعالى منذ ان خلق االنسان وفر رزقه رغم صعوبة الحياة في بدايتها،وعندما از

 ات ان عددمعلومارسل هللا االنبياء والرسل لتعليم الناس تنظيم حياتهم بما يضمن العيش بسالم وأمان،وتشير ال

 اة واالنجيل،الف نبي ورسول،ان ما نعرفه من الشرائع السماوية الزبور والتور 124الرسل واألنبياء وصل الى 

صر تضن العنالتي تانظمة لتنظيم جميع جوانب الحياة،واوالقرآن،ويعد القرآن اكثر شموال فيما يتضمنه من قوانين و

 ه تعالى:ي قولفاالساسية لتنظيم الحياة وهي االيمان والعمل واإلصالح،اذ تنص االيات القرآنية على ذلك وكما 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ )-1  . 29-لرعد*ا(َمآبٍ  َوُحْسنُ  لَُهمْ  طُوبَىَٰ  الصَّ

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ )-2 ْحَمَٰ  لَُهمُ  َسيَْجعَلُ  الصَّ ا نُ الرَّ  .96-*مريم(ُودًّ

اِلَحاتِ  ِمنَ  يَْعَملْ  َوَمنْ )-3 ئِكَ  ُمْؤِمنٌ  َوهُوَ  أُْنثَىَٰ  أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  الصَّ  .124-النساء*(اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  فَأُولََٰ

ُ  َوَعدَ )- 4 اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  َّللاَّ  .9-المائدة*(َعِظيمٌ  َوأَْجرٌ  َمْغِفَرةٌ  لَُهمْ  الصَّ

 م الحياةسة مهاممارعنصر من عناصر الدين لتنظيم العالقة بين العبد وربه، ويرتبط بيتضح مما سبق ان اَليمان 

س خدم الناي لعمام بالقياَلنسان   بل على،ليس العبادة هي ارتياد المساجد فقط،والعمل من خالل الربط بين اَليمان

اَلمر  لمن خال ،انما يحتاج المساهمة في بناء الفرد والمجتمعوحده في نشاط معين َليكفي ونفسه،كما ان العمل

  :،كما في قوله تعالىاصالح حال المجتمعوالمساهمة في  والنهي عن المنكر، بالمعروف

لِ اْصاَلحٍ بَْيَن أَْو إِ  ُروفٍ ال َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن َنْجَواهُْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمعْ )-1
َك اْبتِغَاَء َمْرَضاِت لنَّاِس ۚ َوَمْن يَْفعَْل ذََٰ

ا ا َعِظيما ِ فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجرا  .  114-*النساء(َّللاَّ

  .171-هود*(ِليُْهِلَك اْلقَُرىَٰ ِبظُْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ َوَما َكاَن َربَُّك )-2
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فات ن الصهذا يعني اكما في الفقرات السابقة،الصدق واَلمانة واَلخالص،ب ان يتصف اَلنسان على قرآنواكد ال

لعدل قيق اتحويحب الخير للجميع،ان ،اَلساسية التي يجب ان يتحلى بها اَلنسان ان يكون صادقا وامينا ومخلصا

 ارض مع منيتع ،وهذاواحترام حقوق اَلنسان ليعيش بامان َليتحقق اَل اذا توفرت في اَلنسان تلك الصفات ةالمساوا

قين كونوا صاد وييدعو الى فصل الدين عن الدولة،الدين َليفصل عن الدولة،فسلطة الدولة تحتاج الى اناس يخافون هللا

م،وهذا واجرا ابعاد السياسة عن الدين،َلنها كذب ونفاق ودجل وخداع وتنكيلوأمينين ومخلصين وعادلين،والمطلوب 

 .مخالف لما جاء في الشرائع السماوية

 ذة.هذا يعني اَلنسان يحتاج الى تربية لكي يكون انسان نافع ويبتعد عن اَلفكار والسلوكيات الشا

لتي ال الشر ان اعمع واَلبتعاده نحو افعال الخير لذا تتفق جميع الشرائع السماوية على وجوب استقامة اَلنسان والتوج

 كما في قوله تعالى:تؤدي الى شيوع الفساد،

 .41-*الروم(ِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ عَ ْعَض الَِّذي بَ يقَُهم يُذِ لِ َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس )-1

  .56-العراف*ا(قَِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِينَ  ْحَمَت َّللاَِّ نَّ رَ عاا إِ فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها َواْدعُوُه َخْوفاا َوَطمَ  َواَل تُْفِسُدوا)-2

لى بناء لعمل عاالى ما دعى اليه اَلنبياء والرسل جميعا هو اَلمر بالمعروف وترك المنكر،هذا يعني  الرجوععند 

هم فحل ب باخالص وامانة وصدق،ولكن الكثير منهم عصى اَلنبياء والرسلو ،اَلنسان وجعله مؤمن ويعمل ويصلح

 غضب هللا.

ختزل تديان لم ع،فاالوه المحتوى الحقيقي لتلك الشرائهذا ما تدعو له الشرائع السماوية وليس البدع والدس الذي شو

دليل في لك،والالعبادات وحدها هي المنجي من العذاب،بل ان التاكيد على الجوانب العملية واالصالح اهم من ذ

 قوله تعالى:

ابِِرينَ )-1 اِدقِينَ  الصَّ    . 17-آل عمران*(بِاْْلَْسَحارِ  َواْلُمْستَْغِفِرينَ  َواْلُمْنِفِقينَ  َواْلقَانِتِينَ  َوالصَّ

ْرتَنِي إِلَىَٰ )-2 ِ لَْواَل أَخَّ َق َوأَكُْن َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزْقنَاكُْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي أََحَدكُُم اْلَمْوُت فَيَقُوَل َرب  دَّ ِمَن  أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ

اِلِحينَ   .10-المنافقون(*الصَّ

ب ي حروونحن في صدد بناء االنسان،نستشهد بدولة رواندا تلك الدولة االفريقية التي عاشت عقود من الزمن ف

لة ونهضت ك الدووتوفرت قيادة حكيمة قادت تلوصراعات قبلية انهكتها تماما،ولكن عندما احتكموا الى العقل والمنطق 

ج من نتائو   الركام،وخالل فترة وجيزة حوالي عقد ونصف من الزمن، فتقدمت في مجاالت الحياة كافة،بها من بين 

اداة  ،النه هو نسانالتطور العلمي والتكنولوجي اطلقت قمر اصطناعي لالبحاث العلمية،وكانت البداية في التطور بناء اال

 له تعالى:قوي كما فوالنظام بحكمة ومعرفة ودبلوماسية، التطور والتقدم،وتم التركيز على التعليم  وسيادة القانون

ا َكثِ َخيْ  يُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتِيَ )-1 ا َوَما يَ را  .269-*البقرة(بَابِ ذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اْْلَلْ يرا

 ل على عملاليحص الكثير منهم على الشهادات العليا لكنمن المفارقات ان الدول العربية تنفق على ابناءها ويحصل 

وحتى في يبدع، االخرى،واذا تم تعينه سيكون في غير مجال اختصاصه، لذا ال يمكن انالعربية  في بلده وال الدول

نه طاقة التضنه مجال اختصاصه سيكون مسئوله االعلى امي ثقافيا وعلميا،لذا يهاجر للعمل في الدول المتطورة وتح

تم يخارج جاهزة ال تخسر عليه شيء،وعندما يعود شخص فاشل من الخارج مزور شهادة وال يمكن له العمل في ال

 در العقولية تصتعينه النه اداة للتدمير ال التعمير،وفق مبدأ الطيور على اشكالها تقع،وهذا يعني الدول العرب

 ( 60)وتستورد العجول،وهللا المستعان.
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م ن باالسالي تديض في هذا الموضوع في الوقت الحاضر لوجد االمور معكوسة تماما،فالدول التاذا ما اراد احد الخو

ما ادى يح، مابتعدت عما جاء في الشريعة االسالمية،فكثر الشذوذ الفكري والسلوكي واالنحراف عن الطريق الصح

الدينية  ؤسساتوهي المجتمع والم،فقد انهارت منظومة القيم التي تحكم االنسان،االسالمية الى تفكك االمجتمعات

 واالنظمة والقوانين والمؤسسات التعليمية والتربوية.

مخلص وامين و مخلصاما في الدول التي التدين باالسالم فقد وضعت برامج لبناء االنسان منذ والدته،لذلك يكون 

ر سة لالفكان فريقد تركت االنسا،عكس ذلك الدول التي تدين باالسالم والتعمل به، ففي مجتمعه وعادل ويساعد الناس

ية ناء القومين اببالدخيلة والشاذة والسلوكيات المنحرفة،والتي اضعفت تماسك المجتمع،بل نشوب الصراعات واالقتتال 

م مية،الحاكالسالاوالدين الواحد،أي تحول المجتمع الى قوى متصارعة نيابة عن العدو،وهذا ما يحدث اليوم في الدول 

نوك لدى ب ويفقروهم،ويودع امواله رق اموال الشعوب ليعز شعبه،وحكام المسلمين يسرقون شعوبهمغير المسلم يس

 .جهلهمفهم و،ومد الحركات االرهابية باموال المسلمين ليستمروا في تخللتستغلها لصالح شعوبها ربيةالدول الغ

شعب صرف المدنها الساحلية،فتسوف يتم  التطرق الى مثال واحد عن اليابان عندما تعرضت الى تسونامي دمر 

 وصبر وفق الفقرات االتية: وإخالص بأدبالياباني 

  .لم يضربوا الصدور ولم يشقوا الجيوب ولم ينوحوا على حالهم وعلى موتاهم أو من فقدوا : الهدوء-1

 . جارح تصرفأوبذيئة،وال  طوابير محترمة الستالم الماء واألكل والمشتريات،لم تصدر كلمة جافة :االحترام-2

ء في البنا ية العاليةبيوت ومباني فائقة التصميم والروعة،البيوت والمباني تأرجحت ولم تسقط الستخدام التقن : القدرة-3

 .لمواجهة الكوارث

يع الحصول على في المشتريات، حتى يتسنى للجم الرحمة:يشتري المواطن ما يحتاجه فقط ليومه وأزمته، ولم يبالغوا-4

  . قمة اإليثار واإليمان والثقافة ما يريدون،

وتكسير، فالكل أعلى الطرق وال عنف وال سرقات  ال فوضى في الطوابير أوفي المحال،ال تذّمر وال استيالء :النظام-5

  . يعرف ما يريد،والجميع متفهم الوضع

 لسكان،ية على ااثاره الكارثخمسون عامالً بقوا في المفاعل النووي يضخون ماء البحر فيه،لغرض الحد من  :التضحية-6

 كيف يمكن أن يكافئوا. 

 يف.بالضع المطاعم خفضت أسعارها،وأجهزة الصرف اآللي ت ركت في حالها ال سلب وال نهب،والقوي اهتم:التعاطف-7

 .ثةالكبار والصغار،والكل عرف ماذا يفعل بالضبط ،وهذا ما فعلوه لغرض الحد من اثار الكار: التدريب-8

 مية متسمةير اإلعالبل كانت التقار،لم يلجأ االعالم الوطني إلى التهويل وال إلى التهوين من حجم الكارثة :اإلعالم-9

  . بالهدوء والموضوعية والشفافية الصريحة بدون تعتيم

ن وف قبل أعندما انقطعت الكهرباء في المحال التجارية أعاد الناس ما بأيديهم من حاجات إلى الرف :الضمير-10

  (16) وا من المحل الى خارجه.ينصرف
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 ومحتوياته الرأس-لوالمبحث اال

 :الرأس-اوال

ِ َشِقيًّا)-1 أُْس َشْيباا َولَْم أَكُْن بُِدَعائَِك َرب  ِ إِن ِي َوَهَن اْلعَْظُم ِمن ِي َواْشتَعََل الرَّ  .4-*مريم(قَاَل َرب 

وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ )-2 ِ ۚ فَِإْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ ۖ َوََّل تَْحِلقُوا ُرُءوَسكُْم َحتَّىَٰ يَْبلَُغ اْلَهْدُي َمحِ َوأَتِمُّ لَّهُ ۚ فََمْن ّلِِلَّ

ِ فََما َكاَن ِمْنكُْم َمِريًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْديَة  ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُسٍُك ۚ فَِإذَا أَ  ِمْنتُْم فََمْن تََمتََّع بِاْلعُْمَرِة إِلَى اْلَحج 

ِ َوَسْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم ۗ تِْلكَ  ِلَك ِلَمْن لَْم يَكُْن أَْهلُهُ اْستَْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ ۚ فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَََلثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحج 
 َعَشَرة  َكاِملَة  ۗ ذََٰ

َ َشِديُد اْلِعقَابِ َحاِضِري الْ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .196-(*البقرةَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

ا َرَجَع ُموَسىَٰ إِلَىَٰ قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاا قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي ۖ أََعِجْلتُْم أَْمَر َرب ِ )-3 اَح َوأََخذَ كُْم ۖ َوأَْلقَى اْْلَْلوَ لَمَّ

ُه إِلَْيِه ۚ قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِي َوَكاُدوا يَْقتُلُونَنِي فاََل تُْشمِ  ْت بَِي اْْلَْعَداَء َواَل تَْجعَْلنِي َمَع بَِرأِْس أَِخيِه يَُجرُّ

 .150-*االعراف(اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

ْجَن فَتَيَا)-4 تَأْكُُل ِن ۖ قَاَل أََحُدهَُما إِن ِي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا ۖ َوقَاَل اْْلَخُر إِن ِي أََرانِي أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسي ُخْبًزا َوَدَخَل َمعَهُ الس ِ

 .36-الطَّْيُر ِمْنهُ ۖ نَب ِئْنَا بِتَأِْويِلِه ۖ إِنَّا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِيَن(*يوسف

ا-5 ْجِن أَمَّ ا اْْلَخُر فَيُْصلَُب فَتَأْكُُل الطَّْيُر ِمْن َرأِْسِه ۚ قُِضَي اْْلَْمُر الَّ  )يَا َصاِحَبيِ الس ِ ا ۖ َوأَمَّ ِذي فِيِه أََحُدكَُما فَيَْسِقي َربَّهُ َخْمرا

 .41-تَْستَْفتِيَاِن(*يوسف

 .43-َهَواٌء(*ابراهيم)ُمْهِطِعيَن ُمْقنِِعي ُرُءوِسِهْم اَل يَْرتَدُّ إِلَْيِهْم َطْرفُُهْم ۖ َوأَْفئَِدتُُهْم -6

 هم خالية،وقلوبيوم يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين إلجابة الداعي رافعي رؤوسهم ال يبصرون شيئًا لهول الموقف

 (1).ليس فيها شيء لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى

اَلِة فَاْغِسلُوا )-7 ُوُجوَهكُْم َوأَْيِديَكُْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

ُروا ۚ َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضىَٰ أَْو َعلَىَٰ َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُمْ  َساَء فَلَْم  ِمَن اْلغَائِِط أَْو اَلَمْستُُم الن ِ اْلَكْعبَْيِن ۚ َوإِْن كُْنتُْم ُجنُباا فَاطَّهَّ

ُ ِليَْجعَلَ  ا َطي ِباا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ِمْنهُ ۚ َما يُِريُد َّللاَّ ُموا َصِعيدا ِكْن يُِريُد تَِجُدوا َماءا فَتَيَمَّ  َعلَْيكُْم ِمْن َحَرجٍ َولََٰ

َركُْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيكُْم لَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ   .6-*المائدة(ِليَُطه ِ

ْقَت بَْيَن بَِني إِْسَرائِ )-8  .94-*طه(يَل َولَْم تَْرقُْب قَْوِليقَاَل يَا اْبَن أُمَّ اَل تَأُْخْذ بِِلْحيَتِي َواَل بَِرأِْسيۖ  إِن ِي َخِشيُت أَْن تَقُوَل فَرَّ

تركتهم  ت انرأسي اني خف اخذ موسى بالحية هارون ورأسه يجره اليه،فقال هارون يا ابن امي التمسك بالحيتي وشعر

  (2)ولحقت بك ان تقول فرقت بيني وبين بني اسرائيل،ولم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم.

 .48-*الدخان(اْلَحِميمِ  َعذَابِ  ِمنْ  َرأِْسهِ  فَْوقَ  ُصبُّوا ثُمَّ )-9

 



ا يَْكبُُر ِفي ُصُدوِركُْم ۚ فََسيَقُولُوَن َمْن يُِعيُدنَا ۖ )-10 ٍة ۚ َفَسيُْنِغُضوَن إِلَْيَك أَْو َخْلقاا ِممَّ َل َمرَّ قُِل الَِّذي فََطَركُْم أَوَّ

 .51-*االسراء(ُرُءوَسُهْم َويَقُولُوَن َمتَىَٰ هَُوۖ  قُْل َعَسىَٰ أَْن يَكُوَن قَِريباا

م الحجة هعلي وحين تقومبعثكم،أو كونوا خلقًا يَْعظ م وي ْستَْبعَد في عقولكم قبوله للبعث،فاهلل تعالى قادر على إعادتكم و

 الذي هللاويرجعكم  عيدكمقل لهم ي،في قدرة هللا على البعث واإلحياء فسيقولون منكرين َمن يردُّنا إلى الحياة بعد الموت

ون رؤوسهم ساخرين متعجبين ويقولون زُّ متى يقع  تبعدينمس أنشأكم من العدم أول مرة،وعند سماعهم هذا الرد فسيَه 

 (3).ل آٍت قريبفإن ك،قل هو قريب،هذا البعث

ا إِنَّا ُموقِنُونَ َولَْو تََرىَٰ إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َرب ِِهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَملْ )-11 (  َصاِلحا

 .12-*السجدة

12-( ۖ ِ ْؤيَا بِاْلَحق  ُ َرسُولَهُ الرُّ ِريَن اَل لَقَْد َصَدَق َّللاَّ ُ آِمنِيَن ُمَحل ِِقيَن ُرُءوَسكُْم َوُمقَص ِ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء َّللاَّ

ا قَِريباا ِلَك فَتْحا
 .27-الفتح*(تََخافُوَن ۖ فَعَِلَم َما لَْم تَْعلَُموا فََجعََل ِمْن ُدوِن ذََٰ

ُؤاَلِء يَْنِطقُونَ ثُمَّ نُِكسُوا َعلَىَٰ ُرُءوِسِهْم لَقَْد َعلِ )-13  .65-*االنبياء(ْمَت َما َهَٰ

 (4).همرنا بسؤاليف تأمأي فك،أي ردوا إلى كفرهم وقالوا وهللا لقد علمَت ما هؤالء ينطقون، على رء وسهم ثم نكسوا من هللا

عَْت لَُهْم ثِيَابٌ )-14 ذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َرب ِِهْم ۖ فَالَِّذيَن َكفَُروا قُط ِ ( ِمْن نَاٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِميمُ  َهَٰ

 .19-*الحج

،فالذين كفروا يحيط يئة هلعذاب في بهم ا هذان فريقان اختلفوا في ربهم أهل اإليمان وأهل الكفر،كل يدَّعي أنه محقٌّ

علت لهم من نار يَْلبَسونها،فتشوي أجسادهم،وي صبُّ على رؤوسهم الماء المتناهي  فهم واجأوَينِزل إلى في حره،ثياب ج 

 ما حاولواكل،ديدفيذيب ما فيها،حتى ينف ذ إلى جلودهم فيشويها فتسقط،وتضربهم المالئكة على رؤوسهم بمطارق من ح

هم وكربهم-الخروج من النار   (5).ذوقوا عذاب النار المحرق أعيدوا للعذاب فيها،وقيل لهم لشدة غّمِ

ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَْيتَُهْم يَُصدُّوَن َوهُْم ُمْستَْكبُِرونَ َوإِذَا قِيَل لَُهْم )-15 ِ لَوَّ  .5-*المنافقون(تَعَالَْوا يَْستَْغِفْر لَكُْم َرُسوُل َّللاَّ

 الوجه-ثانيا

ا )-1 ا يَْخُل لَكُْم َوْجهُ أَبِيكُْم َوتَكُونُوا ِمْن بَْعِدِه َقْوما  .9-*يوسف(َصاِلِحينَ اْقتُلُوا يُوسَُف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرضا

 .22-*القيامة(ُوُجوٌه يَْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ )-2

 (6).وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة،ترى خالقها ومالك أمرها،فتتمتع بذلك

 .24-*القيامة(َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ بَاِسَرةٌ )-3

  (7).لظَّْهرا اترمصيبة عظيمة، تقصم فَقَ ووجوه األشقياء يوم القيامة عابسة كالحة،تتوقع أن تنزل بها 

ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانِكُْم فَذُ )-4 وقُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن* يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ ۚ فَأَمَّ

ْت ُوُجوهُُهْم  ا الَِّذيَن اْبيَضَّ ِ ُهْم فِيَها َخاِلُدونَ َوأَمَّ  .107-106-ال عمران(*فَِفي َرْحَمِة َّللاَّ

 



ي ِينَ )-5 ِ َوَمِن اتَّبَعَِن ۗ َوقُْل ِللَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْْلُم ِ وَك فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي لِِلَّ أَأَْسلَْمتُْم ۚ فَِإْن أَْسلَُموا فَقَِد  فَِإْن َحاجُّ

ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَادِ  اْهتََدْوا ۖ َوإِنْ   .20-*ال عمران(تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيَك اْلباََلُغ ۗ َوَّللاَّ

  ال أشرك وحده ف إنني أخلصت هلل أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لهم فإن جادلك أيها الرسول

   متم فأنتمن أسلوقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم إ،به أحًدا،وكذلك من اتبعني من المؤمنين،أخلصوا هلل وانقادوا له

م أقمت عليكوغتكم وإن توليتم فحسابكم على هللا وليس عليَّ إال البالغ وقد أبل،على الطريق المستقيم والهدى والحق

 (8).وهللا بصير بالعباد،ال يخفى عليه من أمرهم شيء،الحجة

 .104-*المؤمنون(َكاِلُحونَ  تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوهُْم فِيَها)-6

 (9).تَْحرق  النار وجوههم،وهم فيها عابسون تَقَلََّصْت شفاههم،وبرزت أسنانهم

اَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرىَٰ َحتَّىَٰ تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َواَل ُجنُباا)-7 َحتَّىَٰ تَْغتَِسلُوا ۚ إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍل  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْقَربُوا الصَّ

ا َطي ِباا َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضىَٰ أَْو َعلَىَٰ َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو اَلَمْستُُم الن َِساَء فَلَْم تَجِ  ُموا َصِعيدا ُدوا َماءا فَتَيَمَّ

َ َكاَن عَ  افَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ۗ إِنَّ َّللاَّ ا َغفُورا  .43-*النساء(فُوًّ

ا أََحاَط بِِهْم سَُراِدقَُها ۚ َوإِْن )َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َرب ِكُْم ۖ فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر ۚ إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِميَن نَا-8 را

 .29-َه ۚ بِئَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقاا(*الكهفيَْستَِغيثُوا يُغَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل يَْشِوي اْلُوُجو

ومن أراد ير له،خما جئتكم به هو الحق من ربكم،فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل به،فليفعل فهو  وقل لهؤالء الغافلين

ي النار فء الكفار هؤال إنا أعتدنا للكافرين ناًرا شديدة أحاط بهم سورها،وإن يستغث،أن يجحد فليفعل،فما َظلَم إال نفسه

يروي  ب الذي اللشراقَب ح هذا ا،بطلب الماء ِمن شدة العطش،ي ؤَت لهم بماء كالزيت العَِكر شديد الحرارة يشوي وجوههم

الة يؤمن برس ق،فلموفي هذا وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الح ،ظمأهم بل يزيده،وقَب َحْت النار منزال لهم ومقاًما

 (10).وسلم،ولم يعمل بمقتضاهامحمد صلى هللا عليه 

ِلئاَلَّ يَكُوَن ِللنَّاِس َعلَْيكُْم َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِمۚ  َوَحْيُث َما كُْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشْطَرهُ )-9

ةٌ إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم فاََل تَْخَشْوهُْم   .150-*البقرة(َواْخَشْوِني َوِْلُتِمَّ نِْعَمتِي َعلَْيكُْم َولَعَلَّكُْم تَْهتَُدونَ ُحجَّ

ِ َواْليَوْ )-10 ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِالِلَّ
 ِم اْْلِخِر َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكتَابِ لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولََٰ

قَاِب َوأَقَاَم الصَّاَلةَ َوالنَّبِي ِيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَىَٰ ُحب ِِه ذَِوي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالسَّائِ  ِليَن َوفِي الر ِ

ابِِريَن فِي الْ  َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا ۖ َوالصَّ ئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا ۖ َوآتَى الزَّ اِء َوِحيَن اْلبَأِْس ۗ أُولََٰ رَّ بَأَْساِء َوالضَّ

ئَِك هُُم اْلُمتَّقُونَ   .177-*البقرة(َوأُولََٰ

ا َوأْتُونِي بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعينَ )-11 ذَا فَأَْلقُوهُ َعلَىَٰ َوْجِه أَبِي يَأِْت بَِصيرا  .93-*يوسف(اْذَهبُوا بِقَِميِصي َهَٰ

ُ بِغَ )-12 ا تَْعَملُونَ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۖ َوإِنَّهُ لَْلَحقُّ ِمْن َرب َِك ۗ َوَما َّللاَّ      (افٍِل َعمَّ

 .149-*البقرة

 



تَْرَضاَها ۚ فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َوَحْيُث َما كُْنتُْم فََولُّوا قَْد نََرىَٰ تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِء ۖ فَلَنَُول ِيَنََّك قِْبلَةا )-13

ُ بِغَ  ا يَْعَملُونَ ُوُجوَهكُْم َشْطَرهُ ۗ َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم ۗ َوَما َّللاَّ  .144-*البقرة(افٍِل َعمَّ

 .39-*االنبياء(لَْو يَْعلَُم الَِّذيَن َكفَُروا ِحيَن اَل يَكُفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َواَل َعْن ُظُهوِرِهْم َواَل هُْم يُْنَصُرونَ )-14

 هم ناصًراجدون ليلو يعلم هؤالء الكفار ما يالقونه عندما ال يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم النار،وال 

 (11).ينصرهم،لما أقاموا على كفرهم، ولما استعجلوا عذابهم

ا ۖ قَاَل أَلَْم أَقُْل لَكُْم إِن ِي أَْعلَُم ِمنَ )-16 ا أَْن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَاهُ َعلَىَٰ َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيرا ِ َما اَل تَْعلَُمونَ فَلَمَّ  .96-*يوسف( َّللاَّ
 محتويات الوجه :-المبحث الثاني

 :الفم-اوال

 .65-)اْليَْوَم نَْختُِم َعلَىَٰ أَْفَواِهِهْم َوتَُكل ُِمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن(*يس-1

ِ َعِظيٌم(*النور)إِْذ تَلَقَّْونَهُ بِأَْلِسنَتِكُْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهكُْم َما لَْيَس لَكُْم ِبِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ -2  .15-َهي ِناا َوهَُو ِعْنَد َّللاَّ

ال ،والقول بلباطلحين تتلقفون اإلفك وتتناقلونه بأفواهكم،وهو قول باطل،وليس عندكم به علم،وهما محظوران التكلم با

 (12).علم،وتظنون ذلك شيئًا هيِّنًا،وهو عند هللا عظيم،وفي هذا زجر بليغ عن التهاون في إشاعة الباطل

ِ ۖ َوالَِّذيَن يَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل يَْستَِجيبُوَن لَُهْم بَِشْيٍء إاِلَّ َكبَاِسِط َكفَّْيِه إِلَى ا-3 ْلَماِء ِليَْبلَُغ فَاهُ َوَما هَُو )َدْعَوةُ اْلَحق 

 .14-بِبَاِلِغِه ۚ َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إاِلَّ فِي َضاَلٍل(*الرعد

ن دون هللا معبدونها يالتي  وحده دعوة التوحيد ال إله إال هللا،فال ي عبد وال ي دعى إال هو،واآللهةهلل سبحانه وتعالى 

ما ل إليه،وال يصال تجيب دعاء َمن دعاها،وحالهم معها كحال عطشان يمد يده إلى الماء من بعيد ليصل إلى فمه ف

 (13). غيرهسؤال الكافرين لها إال غاية في البعد عن الصواب إلشراكهم باهلل

ِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِههِ -4
ِ ۖ ذََٰ ِ َوقَالَِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ ْم ۖ يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن )َوقَالَِت اْليَُهوُد عَُزْيٌر اْبُن َّللاَّ

ُ ۚ أَنَّىَٰ يُْؤفَكُوَن(*التوبة  .30-َكفَُروا ِمْن قَْبُلۚ  قَاتَلَُهُم َّللاَّ
،وهذا هللاسيح ابن أن الم أشرك اليهود باهلل عندما زعموا أن عزيًرا ابن هللا،وأشرك النصارى باهلل عندما ادَّعوالقد 

ف ميًعا كيجشركين القول اختلقوه من عند أنفسهم،وهم بذلك ال يشابهون قول المشركين من قبلهم،قَاتََل هللا الم

 (14).يعدلون عن الحق إلى الباطل

ُ ُمتِ )يُِريُدوَن -5 ِ بِأَْفَواِهِهْم َوَّللاَّ  .8-اْلَكافُِروَن(*الصف َلْو َكِرهَ وَ وِرِه مُّ نُ ِليُْطِفئُوا نُوَر َّللاَّ

ْن أَْفَواِهِهْم َوَما  بََدِت اْلبَْغَضاُء مِ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا بَِطانَةا ِمْن ُدونِكُْم اَل يَأْلُونَكُْم َخبَاالا َودُّوا َما َعنِتُّْم قَدْ -6

 .118-تُْخِفي ُصُدوُرهُْم أَْكبَُر ۚ قَْد بَيَّنَّا لَكُُم اْْليَاِت ۖ إِْن كُْنتُْم تَْعِقلُوَن(*ال عمران

 يا أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه،ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ت ْطلعونهم على أسراركم

 ْفت رون عن إفساد حالكم،وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه،وقد ظهرت شدة البغض في كالمهم،،فهؤالء ال يَ 

  قد بيَّنَّا لكم البراهين والحجج، لتتعظوا وتحذروا،إن كنتم تعقلون عن  ،وما تخفي صدورهم من العداوة لكم أكبر وأعظم

 (15).هللا مواعظه وأمره ونهيه



 :الشفتين-ثانيا

 .9-*البلد(َوِلَساناا َوَشفَتَْينِ )-1

 العينين:-ثالثا

نَّ وَ َف بِاْْلَْنِف اْْلَنْ ِن وَ َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْيَن بِاْلعَيْ )-1 ن ِ َواْلُجُروَح اْْلُذَُن بِاْْلُذُِن َوالس ِ  بِالس ِ

َق بِِه فَُهَو  ُ ا أَنْ َكفَّاَرةٌ لَهُ ۚ َوَمْن لَْم يَْحكُْم بِمَ قَِصاٌص ۚ فََمْن تََصدَّ ئِ َزَل َّللاَّ  .45-*المائدة(َك هُُم الظَّاِلُمونَ  فَأُولََٰ

نَّ ْقطع باألذ ن،والساألذ ن ت  نف،ووفََرضنا عليهم في التوراة أن النفس ت ْقتَل بالنفس،والعين ت ْفقَأ بالعين،واألنف ي ْجَدع باأل

،وأنَّه  عتدي فذلك ت ْقلَع  بالسّنِ لمعتدى ابعض ذنوب كفير لتي ْقتَصُّ في الجروح،فمن تجاوز عن حقه في االقتصاص من الم 

 (16).ومن لم يحكم بما أنزل هللا في القصاص وغيره،فأولئك هم المتجاوزون حدود هللا،عليه وإزالةٌ لها

ُ يَُؤي ُِد  قَْد َكاَن لَكُْم آيَةٌ فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ )-2 ِ َوأُْخَرىَٰ َكافَِرةٌ يََرْونَُهْم ِمثْلَْيِهْم َرأَْي اْلعَْيِن ۚ َوَّللاَّ فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِلَك لَِعْبَرةا ِْلُوِلي اْْلَْبَصاِر(*ال عمران
 .13-بِنَْصِرِه َمْن يََشاُء ۗ إِنَّ ِفي ذََٰ

أجل  تقاتل من رجماعةجماعتين تقابلتا في معركة بَدْ قد كان لكم أيها اليهود المتكبرون المعاندون داللة عظيمة في 

 باطل، ترىجل المحمد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وجماعة أخرى كافرة باهلل، تقاتل من أ النبي دين هللا،وهم

من  شاءنصره من يبد وهللا يؤيِّ ،المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين، وقد جعل هللا ذلك سببًا لنصر المسلمين عليهم

 (17).لهِعظة عظيمة ألصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم هللا وأفعاموإن في هذا الذي حدث لَ  ،عباده

ِ ۖ يَقُ )-3 ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحق  سُوِل تََرىَٰ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ ولُوَن َربَّنَا آَمنَّا َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

 .83-تُْبنَا َمَع الشَّاِهِديَن(*المائدةفَاكْ 

ن الدمع مينهم ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريًقا منهم وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن فاضت أع

لشهادة امهم بشرف ن يكرأفأيقنوا أنه حقٌّ منزل من عند هللا تعالى، وصدَّقوا باهلل واتبعوا رسوله،وتضرعوا إلى هللا 

ة محمد عليهمع أ  (18).السالم يوم القيامةالصالة و  مَّ

ا أَْلقَْوا َسَحُروا أَْعيَُن النَّاِس َواْستَْرَهبُوهُْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيٍم(*االعراف)-4  .116-قَاَل أَْلقُوا ۖ فَلَمَّ

يِّل علوه فار أن ما ألبصإلى ا قال موسى للسحرة: ألقوا أنتم، فلما ألقَوا الحبال والعصيَّ سحروا أعين الناس، فخ 

 ( 19).حقيقة، ولم يكن إال مجرد صنعة وخيال،وأرهبوا الناس إرهاًبا شديًدا،وجاؤوا بسحر قوي كثير

ْنِس ۖ لَُهْم قُلُوٌب اَل يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن الَ )-5 ا ِمَن اْلِجن ِ َواْْلِ يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن  َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيرا

ئَِك هُُم اْلغَافِلُونَ  ۚ  أُولََٰ ئَِك َكاْْلَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلُّ
 .179-*االعراف(اَل يَْسَمعُوَن بَِها ۚ أُولََٰ

ِ تُْرَجُع اْْلُُمورُ َوإِْذ يُِريكُُموهُْم إِِذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُنِكُْم قَِليالا َويُقَل ِلُكُْم فِي أَْعيُنِِهْم ِليَقْ )-6 ا َكاَن َمْفعُوالا ۗ َوإِلَى َّللاَّ ُ أَْمرا  (ِضَي َّللاَّ

 .44-*االنفال

ا تَ -7 ي َعْيناا ۖ فَِإمَّ ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطباا َجنِيًّا* فَكُِلي َواْشَرِبي َوقَر ِ ا )َوهُز ِ فَقُوِلي َريِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحدا

ا فَلَْن أَُكل َِم اْليَْوَم إِْنِسيًّا(*مريم ِن َصْوما ْحَمَٰ  .26-25-إِن ِي نَذَْرُت ِللرَّ
 



عَفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضىَٰ َواَل َعلَى الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن َما يُْنِفقُوَن َحَرٌج إِذَا نََصُحوا -8 ِ َوَرُسوِلِه ۚ )لَْيَس َعلَى الضُّ لِِلَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم*َواَل َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت اَل َما َعلَ  أَِجُد َما أَْحِملُكُْم ى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍلۚ  َوَّللاَّ

 .92-91-َعلَْيِه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزناا أاَلَّ يَِجُدوا َما يُْنِفقُوَن(*التوبة

 وج إثم فيللخر ليس على أهل األعذار ِمن الضعفاء والمرضى والفقراء الذين ال يملكون من المال ما يتجهزون به

 هللا صلى رسول القعود إذا أخلصوا هلل ورسوله، وعملوا بشرعه، ما على َمن أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع

وكذلك ،المحسنينحيم بوهللا غفور ر ،اقب ِمن قِبَِله ويؤاخذ عليههللا عليه وسلم،وهو ناصح هلل ولرسوله من طريق يع

واّبِ، يه من الدكم علال إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت لهم ال أجد ما أحمل

وما ا ينفقون،دوا مألنهم لم يج  فانصرفوا عنك،وقد فاضت أعينهم َدمعًا أسًفا على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه

 (20).يحملهم لوخرجوا للجهاد في سبيل هللا

ِ إِْن َطَرْدتُُهْم ۚ أَفاََل تَذَكَُّرونَ )-9 ِ َواَل أَْعلَُم اْلغَْيَب َواَل أَقُوُل *َويَا قَْوِم َمْن يَْنُصُرنِي ِمَن َّللاَّ َواَل أَقُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزائُِن َّللاَّ

ُ أَْعلَُم بَِما فِي أَْنفُِسِهْم ۖ إِن ِي َملَكٌ  ا ۖ َّللاَّ ُ َخْيرا   (إِن ِي إِذاا لَِمَن الظَّاِلِمينَ  َواَل أَقُوُل ِللَِّذيَن تَْزَدِري أَْعيُنُكُْم لَْن يُْؤتِيَُهُم َّللاَّ

 .31-30-*هود

 ألصلحفع لكم واو األنأفال تتدبرون األمور فتعلموا ما ه ،ويا قوم َمن يمنعني من هللا إن عاقبني على طردي المؤمنين

ين هؤالء الذلأقول  وال أقول لكم: إني أملك التصرف في خزائن هللا، وال أعلم الغيب،ولست بَملَك من المالئكة،وال،

فعلت   بهم،ولئنوهم وقلتحتقرون من ضعفاء المؤمنين: لن يؤتيكم هللا ثواًبا على أعمالكم،فاهلل وحده أعلم بما في صدور

 (21).ذلك إني إذًا لمن الظالمين ألنفسهم ولغيرهم

ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيمٌ )-10  .84-*يوسف(َوتََولَّىَٰ َعْنُهْم َوقَاَل يَا أََسفَىَٰ َعلَىَٰ يُوسَُف َواْبيَضَّ

ِ  َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغََداةِ )-11 يُد ِزينََة اْلَحيَاِة  تَْعُد َعْينَاَك َعْنُهْم تُرِ َوْجَههُۖ  َوالَ  ِريُدونَ  يُ َواْلعَِشي 

ْنيَا ۖ َواَل تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهوَ   .28-*الكهف(ْمُرهُ فُُرطااَكاَن أَ وَ اهُ الدُّ

المساء، صباح واء المؤمنين الذين يعبدون ربهم وحده، ويدعونه في الواصبر نفسك أيها النبي مع أصحابك ِمن فقر

الحياة  بزينة يريدون بذلك وجهه،واجلس معهم وخالطهم،وال تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم من الكفار إلرادة التمتع

ا ماله ضياعً أع ميعالدنيا،وال ت ِطْع من جعلنا قلبه غافال عن ذكرنا،وآثََر هواه على طاعة مواله،وصار أمره في ج

  (22).وهالًكا

ِه َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َواَل تَْحَزَن َوِلتَعْ )-12 ِ حَ نَّ َوعْ أَ لََم فََرَدْدنَاهُ إِلَىَٰ أُم ِ ِكنَّ أَْكثََرهُْم الَ َد َّللاَّ  .13-*القصص(يَْعلَُمونَ  قٌّ َولََٰ

 .61-60-*االنبياء(قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَىَٰ أَْعيُِن النَّاِس لَعَلَُّهْم يَْشَهُدونَ  *إِْبَراِهيمُ قَالُوا َسِمْعنَا فَتاى يَْذكُُرهُْم يُقَاُل لَهُ )-13

ا وَ )-14 ُت َعْيٍن ِلي َولََك ۖ اَل تَْقتُلُوهُ َعَسىَٰ أَْن يَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَدا  .10-قصص*ال(هُْم اَل َيْشعُُرونَ َوقَالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ

ْخَوانِهِ -15 قِيَن ِمْنكُْم َواْلقَائِِليَن ِْلِ ِ ُ اْلُمعَو  ةا َعلَْيكُْم ۖ فَِإذَا َجاَء  يَأْتُوَن اْلبَأَْس إاِلَّ قَ لَْينَا ۖ َوالَ إِ لُمَّ ْم هَ )قَْد يَْعلَُم َّللاَّ ِليلا*أَِشحَّ

 لَقُوكُْم بِأَْلِسنٍَة ِحَدادٍ  فَِإذَا ذََهَب اْلَخْوُف سَ  ۖ ِمَن اْلَمْوتِ  لَْيهِ عَ َشىَٰ الَِّذي يُغْ اْلَخْوُف َرأَْيتَُهْم يَْنظُُروَن إِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم كَ 

 



ِ يَِسي ِلَك َعلَى َّللاَّ
ُ أَْعَمالَُهْم ۚ َوَكاَن ذََٰ ئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبََط َّللاَّ ةا َعلَى اْلَخْيِر ۚ أُولََٰ ا(*االحزابأَِشحَّ  .19-18-را

ال تشهدوا حمًدا، فتركوا ميعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل هللا،والقائلين إلخوانهم: تعالوا وانضموا إلينا، واإن هللا 

 ،لفضيحةة وخوف اوسمع رياء،فإنا نخاف عليكم الهالك بهالكه،وهم مع تخذيلهم هذا ال يأتون القتال إال نادًرا،معه قتاال

وكراهة  ي الحياةبًا فح ،فس والجهد والمودة لما في نفوسهم من العداوة والحقدب َخالء عليكم أيها المؤمنون بالمال والن

ا منه ل وفرارً القت خوفًا من ،للموت،فإذا حضر القتال خافوا الهالك ورأيتهم ينظرون إليك، تدور أعينهم لذهاب عقولهم

لغنائم اقسمة  ؤذية،وتراهم عندكدوران عين َمن حضره الموت، فإذا انتهت الحرب وذهب الرعب رموكم بألسنة حداد م

 (23).بخالء وحسدة،أولئك لم يؤمنوا بقلوبهم، فأذهب هللا ثواب أعمالهم،وكان ذلك على هللا يسيًرا

ْن َعَزْلَت فاََل ُجنَاَح َعلَْيَك ۚ)-16 ِلَك أَْدنَىَٰ أَْن تَقَرَّ  تُْرِجي َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْؤِوي إِلَْيَك َمْن تََشاُء ۖ َوَمِن اْبتَغَْيَت ِممَّ
ذََٰ

 ُ ُ يَْعلَُم َما فِي قُلُوبِكُْم ۚ َوَكاَن َّللاَّ اأَْعيُنُُهنَّ َواَل يَْحَزنَّ َوَيْرَضْيَن بَِما آتَْيتَُهنَّ كُلُُّهنَّ ۚ َوَّللاَّ ا َحِليما  .51-*االحزاب( َعِليما

 إثم عليك ْسمها، فالرت قَ منهن،وَمن َطلَْبَت ممن أخَّ  تؤخر َمن تشاء ِمن نسائك في القَْسم في المبيت،وتضم إليك َمن تشاء

، وهللا يعلم ما ، ويرضين كلهن بما قسمت لهنَّ ل ِمن لوب الرجافي ق في هذا، ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن وال يحزنَّ

 (24).هن عصاموكان هللا عليًما بما في القلوب، حليًما ال يعجل بالعقوبة على ،َمْيلها إلى بعض النساء دون بعض

 :االنف-رابعا 

نَّ  بِاْْلَْنِف وَ اْْلَْنفَ ِن وَ َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْيَن بِاْلعَيْ )-1 ن ِ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص ۚ اْْلُذَُن بِاْْلُذُِن َوالس ِ  بِالس ِ

َق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُۚ   ُ  َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزلَ فََمْن تََصدَّ ئَِك هُُم ال فَأُوَّللاَّ  .45-*المائدة(ظَّاِلُمونَ لََٰ

 :االذن-خامسا

ِ ۚ َوَمنْ َوَْلُِضلَّنَُّهْم َوَْلَُمن ِيَنَُّهْم َوَْلُمَرنَُّهْم فَلَيُبَت ِكُنَّ آذَاَن اْْلَْنعَاِم َوَْلُمَرنَُّهْم فَلَيُغَي ُِرنَّ )-1 يَتَِّخِذ الشَّْيَطاَن َوِليًّا ِمْن ُدوِن   َخْلَق َّللاَّ

ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَراناا ُمبِيناا  .119-*النساء(َّللاَّ

يقها لما أزينه نعام وتشقان األوألصرفَنَّ َمن تبعني منهم عن الحق،وألِعَدنَّهم باألماني الكاذبة،وألدعونَّهم إلى تقطيع آذ

ًرا يتخذه ناصيطان وومن يستجب للش،هللا في الفطرة،وهيئة ما عليه الخلق لهم من الباطل،وألدعونَّهم إلى تغيير خلق

 ( 25).له من دون هللا القوي العزيز، فقد هلك هالًكا بيًِّنا

ا ۚ َوإِذَا ذََكْرَت َربََّك فِي اْلقُْرآنِ -2 ا( )َوَجعَْلنَا َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم أَِكنَّةا أَْن يَْفقَُهوهُ َوِفي آذَانِِهْم َوْقرا  َوْحَدهُ َولَّْوا َعلَىَٰ أَْدبَاِرِهْم نُفُورا

 .46-*االسراء

ك في َكْرَت ربإذا ذَ لئال يفهموا القرآن،وجعلنا في آذانهم صمًما؛ لئال يسمعوه،و ،وجعلنا على قلوب المشركين أغطية

دوا هللا ن أن يوحِّ مظاًما واستعاستكباًرا ،القرآن داعيًا لتوحيده ناهًيا عن الشرك به رجعوا على أعقابهم نافرين من قولك

 (26).تعالى في عبادته

 



َر بِآيَاِت َرب ِِه فَأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما قَدََّمْت يََداهُ ۚ إِنَّا َجعَْلنَا َعلَىَٰ )-3 ْن ذُك ِ قُلُوبِِهْم أَِكنَّةا أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ا ۖ َوإِْن  اآذَانِِهْم َوْقرا  .57-*الكهف(تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهَدىَٰ فَلَْن َيْهتَُدوا إِذاا أَبَدا

ْم آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها ۗ قُِل اْدعُوا أَلَُهْم أَْرُجٌل يَْمشُوَن بَِها ۖ أَْم لَُهْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن ِبَها ۖ أَْم لَُهْم أَْعيٌُن يُْبِصُروَن بَِها ۖ أَْم لَهُ )-4

 .195-*االعراف(مَّ ِكيُدوِن فاََل تُْنِظُرونِ شَُرَكاَءكُْم ثُ 

بكم  ى من يريدكم علفعون بها عنكم وينصروناأم لهم أيٍد يد،ألهذه اآللهة واألصنام أرجل يسعَْون بها معكم في حوائجكم

فونكم ما عاينوا وأبصروا مما يغيب عنكم فال ترونه،شًرا ومكروًها معون ان يسم آذم لهأ،أم لهم أعين ينظرون بها فيعّرِ

 ها،ادتكم إياجه عبوفإذا كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه اآلالت، فما ،بها فيخبرونكم بما لم تسمعوه

من عبدة  شركينقل أيها الرسول لهؤالء الم،وهي خالية من هذه األشياء التي بها يتوصل إلى جلب النفع أو دفع الضر

 فال تؤخروني بي،ه موهم هلل شركاء في العبادة،ثم اجتمعوا على إيقاع السوء والمكرواألوثان ادعوا آلهتكم الذين جعلت

لوا بذلك، فإني ال أبالي بآلهتكم  (27).العتمادي على حفظ هللا وحده،وعّجِ

 .11-*الكهف(فََضَرْبنَا َعلَىَٰ آذَانِِهْم فِي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدداا)-5

ئَِك لَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن*إِ َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشتَِري )-6 ا ۚ أُولََٰ ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخَذَها هُُزوا ذَا لَْهَو اْلَحِديِث ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ْرهُ بِعَذَ  ا ۖ فَبَش ِ ا َكأَْن لَْم يَْسَمْعَها َكأَنَّ فِي أُذُنَْيِه َوْقرا  .7-6-*لقمان(ٍب أَِليمٍ اتُتْلَىَٰ َعلَْيِه آيَاتُنَا َولَّىَٰ ُمْستَْكبِرا
ريق طاس عن ومن الناس َمن يشتري لَْهو الحديث  وهو كل ما ي لهي عن طاعة هللا ويصد عن مرضاته ليضلَّ الن

القرآن  ه آياتوإذا تتلى علي،الهدى إلى طريق الهوى، ويتخذ آيات هللا سخرية، أولئك لهم عذاب يهينهم ويخزيهم

ره أيهاله فبعتبر،كأنه لم يسمع شيئًا،كأَنَّ في أذنيه صمًما،وَمن هذه حأعرض عن طاعة هللا، وتكبَّر غير م ا الرسول ّشِ

 (28).بعذاب مؤلم موجع في النار يوم القيامة

ْنِس ۖ لَُهْم قُلُوٌب اَل يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن الَ )-7 ا ِمَن اْلِجن ِ َواْْلِ يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن اَل  َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيرا

ئَِك هُُم اْلغَافِلُونَ  ئَِك َكاْْلَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلُّ ۚ أُولََٰ
 .179-*االعراف(يَْسَمعُوَن بَِها ۚ أُولََٰ

ُ  أَْو َكَصي ٍِب ِمَن السََّماِء فِيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق َيْجعَلُوَن أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهمْ )-8 َواِعِق َحذََر اْلَمْوِت ۚ َوَّللاَّ ِمَن الصَّ

 .19-البقرة(* ُمِحيطٌ بِاْلَكافِِرينَ 

ا ۚ وَ )-9 إِْن يََرْوا كُلَّ آيٍَة اَل يُْؤِمنُوا َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك ۖ َوَجعَْلنَا َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم أَِكنَّةا أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقرا

ِلينَ بِهَ  َذا إاِلَّ أََساِطيُر اْْلَوَّ  .25-*االنعام(ا ۚ َحتَّىَٰ إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهَٰ

ن ِ َواْلُجُروَح َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْيَن بِاْلعَْيِن َواْْلَْنَف بِاْْلَْنِف َواْْلُذَُن بِاْْلُ )-10 نَّ بِالس ِ ذُِن َوالس ِ

ئَِك هُُم الظَّا ُ فَأُولََٰ َق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ ۚ َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ  .45-*المائدة(ِلُمونَ قَِصاٌص ۚ فََمْن تََصدَّ

 الجبهة:-سادسا

 .41-رحمن*ال(امِ ْقدَ بِالنََّواِصي َواْْلَ يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماهُْم فَيُْؤَخذُ )-1

 



ذَا َما َكنَْزتُمْ )-2  ِْلَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما يَْوَم يُْحَمىَٰ َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوىَٰ بَِها ِجبَاهُُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهوُرهُْمۖ  َهَٰ

 .35-*التوبة(كُْنتُْم تَْكنُِزونَ 

 اللسان:-سابعا

ْنيَا َواْْلِخَرِة لََمسَّكُْم فِي َما أَفَْضتُْم فِيِه َعذَاٌب َعظِ )-1 ِ َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُهُ ِفي الدُّ إِْذ تَلَقَّْونَهُ بِأَْلِسنَتِكُْم *يمٌ َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ

ِ َعِظيمٌ  َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهكُْم َما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ َهي ِناا َوهُوَ   .15-14-*النور(ِعْنَد َّللاَّ

ل عقو  نوتاب على مَ  بتكم،ولوال فَْضل  هللا عليكم ورحمته بحيث شملتكم رحمته إحسانه في دينكم ودنياكم فلم يعّجِ

هو قول هكم،وتاب منكم، ألصابكم بسبب ما خضتم فيه من حديث عذاب عظيم،حين تتلقفون اإلفك وتتناقلونه بأفوا

ند هللا نًا،وهو عهيِّ  دكم به علم، وهما محظوران: التكلم بالباطل، والقول بال علم، وتظنون ذلك شيئًاباطل، وليس عن

 (29).عظيم، وفي هذا زجر بليغ عن التهاون في إشاعة الباطل

بُونِ )-2 ِ إِن ِي أََخاُف أَْن يَُكذ ِ  .13-12-*الشعراء(إِلَىَٰ َهاُرونَ َويَِضيُق َصْدِري َواَل يَْنَطِلُق ِلَسانِي فَأَْرِسْل *قَاَل َرب 

وُح اْْلَِميُن*)-3 ِ اْلعَالَِميَن*نََزَل بِِه الرُّ ٍ ُمبِينٍ عَوإِنَّهُ لَتَْنِزيُل َرب   (َلىَٰ قَْلبَِك ِلتَكُوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن*بِِلَساٍن َعَربِي 

 .195-194-193-192-*الشعراء

بُونِ َوأَِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمن ِي ِلَسانا )-4 قُنِي ۖ إِن ِي أََخاُف أَْن يَُكذ ِ ا يَُصد ِ  .34-*القصص(ا فَأَْرِسْلهُ َمِعَي ِرْدءا

 .24-*النور(يَْوَم تَْشَهُد َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ )-5

ِلَك َْليَاٍت ِلْلعَاِلِمينَ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض )-6
 .22-*الروم(َواْخِتاَلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانِكُْم ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

ف  ا، واختالتدادهومن دالئل القدرة الربانية َخْلق  السموات ورفعها بغير عمد، وَخْلق  األرض مع اتساعها وام

 (30).وبصيرةلغاتكم وتباين  ألوانكم،إن في هذا لَعبرة لكل ذي علم 

ى اختالف لغة،فضال ال 2000لغة في العالم، في اسيا  يوجد اكثر من  7000من الجدير بالذكر يوجد حوالي 

 فاتحة.وابيض اللهجات ضمن اللغة الواحدة،كل هذا يعلمه هللا،كما تختلف الوان بشرة االنسان ما بين اسود و

(الوان بشرة االنسان.1-11الصور)

 



ةا َعلَيْ )-7 ْوِتۖ  فَِإذَا ذََهَب اْلَخْوُف كُْم ۖ فَِإذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَُهْم يَْنظُُروَن إِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكالَِّذي يُْغَشىَٰ َعلَْيِه ِمَن اْلمَ أَِشحَّ

ئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبََط  ةا َعلَى اْلَخْيِر ۚ أُولََٰ اَسلَقُوكُْم بِأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ ِ يَِسيرا ِلَك َعلَى َّللاَّ
ُ أَْعَمالَُهْم ۚ َوَكاَن ذََٰ  .19-*االحزاب(َّللاَّ

  .58-ن*الدخا(يَتَذَكَُّرونَ  لَعَلَُّهمْ  بِِلَسانِكَ  يَسَّْرنَاهُ  فَِإنََّما)-8

فَاْستَْغِفْر لَنَا ۚ يَقُولُوَن بِأَْلِسنَتِِهْم َما لَْيَس فِي قُلُوبِِهْم ۚ قُْل َسيَقُوُل َلَك اْلُمَخلَّفُوَن ِمَن اْْلَْعَراِب َشغَلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا )-9

ُ بَِما ا أَْو أََراَد بِكُْم نَْفعاا ۚ بَْل َكاَن َّللاَّ ِ َشْيئاا إِْن أََراَد بِكُْم َضرًّ ا فََمْن يَْمِلُك لَكُْم ِمَن َّللاَّ  .11-*الفتح(تَْعَملُوَن َخبِيرا

 .2-*الممتحنة(نَ فُوكُْم يَكُونُوا لَكُْم أَْعَداءا َويَْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو تَْكفُُروإِْن يَثْقَ )-10

ون إليهم بالمودة يكونوا حربًا عليكم، ويمدوا إليكم أيديهم با ب ألسنتهم بالسالسبي، ولقتل وإن يظفر بكم هؤالء الذين ت سرُّ

 (31).والشتم،وهم قد تمنَّْوا على كل حال لو تكفرون مثلهم

كْ  الَ )-11  .16-*القيامة(بِهِ  ِلتَْعَجلَ  ِلَسانَكَ  بِهِ  تَُحر ِ

 .9-(*البلدَوَشفَتَْينِ  َوِلَساناا)-12

13-( ُ  (َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء ۚ َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرسُوٍل إَِّلَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَي َِن لَُهْم ۖ فَيُِضلُّ َّللاَّ

 .4-*ابراهيم

ِ َما يَْكَرهُوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم اْلَكِذَب أَنَّ لَُهُم اْلُحْسنَىَٰ ۖ اَل َجَرَم أَنَّ لَُهُم ال)-14  (نَّاَر َوأَنَُّهْم ُمْفَرُطونَ َويَْجعَلُوَن لِِلَّ

 .62-*النحل

أن لهم  قبة، حقًاالعا قبائحهم أنهم يجعلون هلل ما يكرهونه ألنفسهم من البنات، وتقول ألسنتهم كذًبا إن لهم حسن ومن

 ( 32).النار،وأنهم فيها َمتْروكون َمْنسيون

اِلِحينَ )-15 ا َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ ِ َهْب ِلي ُحْكما -83-الشعراء(*َواْجعَْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق فِي اْْلِخِرينَ *َرب 

84. 

ِ اْلَكِذَب ۚ )-16 َذا َحَراٌم ِلتَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ ذَا َحاَلٌل َوَهَٰ ِ َواَل تَقُولُوا ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُكُُم اْلَكِذَب َهَٰ إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ

 .116-*النحل(اْلَكِذَب اَل يُْفِلُحونَ 

افَِإنََّما يَسَّْرنَاهُ )-17 ا لُدًّ َر بِِه اْلُمتَِّقيَن َوتُْنِذَر بِِه قَْوما  .97-*مريم(بِِلَسانَِك ِلتُبَش ِ

ف به  لخصومة اين شديدي لمكذباإنما يسَّرنا هذا القرآن بلسانك العربي أيها الرسول؛ لتبشر به المتقين من أتباعك، وتخّوِ

  (33).بالباطل

 .27-*طه(َواْحلُْل عُْقَدةا ِمْن ِلَسانِي)-18

 



ِلَك بَِما َعَصْوا َوكَ )-19
         (انُوا يَْعتَُدونَ لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَِني إِْسَرائِيَل َعلَىَٰ ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ۚ ذََٰ

 . 78-*المائدة

بور، هو الزَّ و -سالمليه الع-يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود 

 (34).مات هللاوهو اإلنجيل؛ بسبب عصيانهم واعتدائهم على حر -عليه السالم  -وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى 

ذَا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمبِينٌ َولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَقُولُوَن إِنََّما يُعَل ُِمهُ بََشٌر ۗ ِلَساُن الَِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ )-20
 .103-*النحل(َوَهَٰ

عليم النبي توا إليه ذي نسبكذبوا فإن لسان ال ،ولقد نعلم أن المشركين يقولون إن النبي يتلقى القرآن ِمن بشر ِمن بني آدم

 (35).والبيان صلى هللا عليه وسلم أعجمي ال ي فصح، والقرآن عربي غاية في الوضوح

ِ َوَما ِمْنُهْم لَفَِريقاا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوُه ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَوإِنَّ )-21 َن هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ  ِ َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ  .78-*ال عمران(هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 زل إلى مان المنعأي يعطفونها بقراءته ،نَّ منهم أي أهل الكتاب طائفة ككعب بن األشرف يلوون ألسنتهم بالكتابوإ

ن الكتاب ما هو وم،حرفوه من نعت النبي صلى هللا عليه وسلم ونحو لتحسبوه أي المحرف من الكتاب الذي أنزله هللا

 (36).على هللا الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون ويقولون هو من عند هللا وما هو من عند هللا ويقولون

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ وَ )-22 َراِعنَا لَيًّا بِأَْلِسنَتِِهْم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحر ِ

يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا ُ بِكُْفِرِهْم فَََل  َوَطْعنًا فِي الد ِ ِكْن لَعَنَُهُم َّللاَّ  َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َواْنظُْرنَا لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأَْقَوَم َولََٰ

 .46-(*النساءيُْؤِمنُوَن إَِّلَّ قَِليًَل 

ا هو عليه افتراء على هللا، ويقولون  ليه لى هللا عصلرسول لمن اليهود فريق دأبوا على تبديل كالم هللا وتغييره عمَّ

ألسنتهم  يلوون أي افهم عنا وأفهمنا ،وسلم سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع منَّا ال سمعت، ويقولون راعنا سمعك

طعنا بدل عنا وأولو أنهم قالوا سم ،بذلك، وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم،والطعن في دين اإلسالم

ن  طردهم مكن هللاوأعدل قوال ول ،انظرنا بدل راعنا لكان ذلك خيًرا لهم عند هللاوعصينا، واسمع دون غير مسمع، و

 (37).نفعهم ال يرحمته بسبب كفرهم وجحودهم نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم، فال يصدقون بالحق إال تصديًقا قليال

 .50-*مريم(َعِليًّاَوَوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا َوَجعَْلنَا لَُهْم ِلَساَن ِصْدٍق )-23

ا َما َسبَقُونَا إِلَْيِه ۚ َوإِْذ لَْم يَْهتَُدوا بِِه فََسيَ )-24 ذَا إِْفٌك قَِديمٌ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا لَْو َكاَن َخْيرا
َوِمْن *قُولُوَن َهَٰ

ذَا ِكتَاٌب ُمَصد ِ  ا َوَرْحَمةاۚ  َوَهَٰ -*االحقاف(ٌق ِلَساناا َعَربِيًّا ِليُْنِذَر الَِّذيَن َظلَُموا َوبُْشَرىَٰ ِلْلُمْحِسنِينَ قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسىَٰ إَِماما

11-12. 

ما  به خيًرا ا جاءموقال الذين جحدوا نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم للذين آمنوا به لو كان تصديقكم محمًدا على 

لناس أثور عن امكذب  لم يهتدوا بالقرآن ولم ينتفعوا بما فيه من الحق فسيقولون هذا اسبقتمونا إلى التصديق به،وإذ

فيها،  وعمل بما من بهاومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إماًما لبني إسرائيل يقتدون بها، ورحمة لمن آ ،األقدمين

 ية، وبشرىالمعصموا أنفسهم بالكفر ووهذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب،أنزلناه بلسان عربي لينذر الذين ظل

 (38).للذين أطاعوا هللا، فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم في الدنيا



 االسنان:-8

نَّ بِالس ِ ِف َواْْلُذَُن بِاْْلُذُِن وَ ْنَف بِاْْلَنْ  َواْْلَ عَْينِ َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْيَن بِالْ )-1 ن ِ َواْلُجُروَح الس ِ

َق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ ۚ َوَمْن لَْم يَْحكُْم  ُ ْنَزَل أَ َما بِ قَِصاٌص ۚ فََمْن تََصدَّ  .45-دة*المائ(ئَِك هُُم الظَّاِلُمونَ  فَأُولََٰ َّللاَّ

 .الرقبة والعنق والحنجرة-لثالمبحث الثا

 :الرقبة-اوال

ا فَِداءا َحتَّىَٰ تَضَ فَِإذَا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا )-1 ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ قَاِب َحتَّىَٰ إِذَا أَثَْخْنتُُموهُْم فَشُدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ َع فََضْرَب الر ِ

ِكْن ِليَْبلَُو بَْعَضكُْم بِبَْعٍض ۗ َوالَّ  ُ اَلْنتََصَر ِمْنُهْم َولََٰ ِلَك َولَْو يََشاُء َّللاَّ
ِ فَلَْن ذِ اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها ۚ ذََٰ يَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

 .4-*محمد(يُِضلَّ َْعَمالَُهمْ 

م أضعفتموه تى إذاحأيها المؤمنون الذين كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم القتال،واضربوا منهم األعناق،  فإذا لقيتم

نُّوا عليهم بفك  ا ما أن يفادووإ   ،أسرهم بغير عوضبكثرة القتل، وكسرتم شوكتهم، فأحكموا قيد األسرى: فإما أن تَم 

وا على ذلك حتى تنتهي ا مذكور في لذلك الحكم ا ،لحربأنفسهم بالمال أو غيره، وإما أن ي ْستََرقُّوا أو ي ْقتَلوا، واستِمرُّ

عل جتال،ولكن غير قبابتالء المؤمنين بالكافرين ومداولة األيام بينهم، ولو يشاء هللا النتصر للمؤمنين من الكافرين 

ي ْبِطل  ؤمنين فلنن الموالذين ق تلوا في سبيل هللا م،ليختبركم بهم، ولينصر بكم دينه،عقوبتهم على أيديكم، فشرع الجهاد

يا م في الدنثوابهوهللا ثواب أعمالهم، سيوفقهم أيام حياتهم في الدنيا إلى طاعته ومرضاته، وي ْصلح حالهم وأمورهم 

فهم ب فهم إذا بيله،ثم عسة في ها ونعتها لهم، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ومن جملته الشهادواآلخرة،ويدخلهم الجنة، عرَّ رَّ

 (39).دخلوا الجنة منازلهم بها

 :ما ماورد في اآليات االتية فيعني الرقيق وليس رقبة االنسانا

 .177-البقرة-ج.92-النساء-ث .13-البلد-ت.3-المجادلة-ب. 89-المائدة-أ

 : عْنَقِ ال-ثانيا

ا)-1  .13-*االسراء(َوكُلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َطائَِرهُ فِي عُنُِقِه ۖ َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِكتَاباا يَْلقَاهُ َمْنشُورا

ا)-2 ا َمْحُسورا  .29-*االسراء(َواَل تَْجعَْل يََدَك َمْغلُولَةا إِلَىَٰ عُنُِقَك َواَل تَْبسُْطَها كُلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعَُد َملُوما

ْل َعلَْيِهْم ِمَن السََّماِء آيَةا َفَظلَّْت أَْعنَاقُُهْم لََها َخاِضِعينَ )-3  .4-*الشعراء(إِْن نََشأْ نُنَز ِ

 .8-إِنَّا َجعَْلنَا فِي أَْعنَاقِِهْم أَْغاَلالا فَِهَي إِلَى اْْلَْذقَاِن فَُهْم ُمْقَمُحوَن(*يس)-4

وا على الكفر وعدم اإليمان، كإنا جعلنا هؤالء الكفار الذين ع   عِ رض عليهم الحق فردُّوه، وأصرُّ اقهم ل في أعنمن ج 

ل خير، كون عن أغالل، فجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت أذقانهم، فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء، فهم مغلول

  (40).ال يبصرون الحق وال يهتدون إليه

ِ َونَْجعََل لَهُ أَْندَ َوقَاَل الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا )-5 وا ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِالِلَّ ا َۚأََسرُّ ادا

ا َرأَُوا اْلعَذَاَب َوَجعَْلنَا اْْلَْغاَلَل ِفي أَْعنَاِق الَِّذيَن َكفَُروا ۚ َهْل يُْجَزْونَ   .33-*سبأ( إاِلَّ َما َكانُوا يَْعَملُونَ النََّداَمةَ لَمَّ

 



 .71-*غافر(إِِذ اْْلَْغاَلُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوالسَّاَلِسُل يُْسَحبُونَ )-6

الء ؤفسوف يعلم ه لناس،هؤالء المشركون الذين كذَّبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها هللا على رسله لهداية ا

ي الماء فلعذاب ات جعل األغالل في أعناقهم،والسالسل في أرجلهم، وتسحبهم زبانية المكذبون عاقبة تكذيبهم حين 

ه، ثم في نار جهنم يوقد بهم  (41).الحار الذي اشتدَّ غليانه وحرُّ

ْعَب فَاْضِربُوا إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَماَلئَِكِة أَن ِي َمعَكُْم فَثَب ِتُوا الَِّذيَن آَمنُوا ۚ َسأُْلِقي فِي قُلُوِب )-7 الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ

 .12-*االنفال(فَْوَق اْْلَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم كُلَّ بَنَانٍ 

وا صركم، فقوُّ عينكم وأنأني معكم أ    بدر إلى المالئكة الذين أمدَّ هللا بهم المسلمين في غزوة  إذ يوحي ربك أيها النبي

غَار، فاضربواأيها المعزائم الذين آمنوا،سألقي في قلوب ا  فاررؤوس الك ؤمنونلذين كفروا الخوف الشديد والذلة والصَّ

 ( 42).،واضربوا منهم كل طرف وِمْفصل

ئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بِرَ )-8 ئَِك اْْلَْغاَلُل فِي أَْعَناقِِهْم ۖ ب ِِهْم ۖ َوإِْن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم أَإِذَا كُنَّا تَُراباا أَإِنَّا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد ۗ أُولََٰ َوأُولََٰ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدونَ   .5-*الرعد(َوأُولََٰ

عث من رابا ن بتوكنا  وإن تعجب أيها الرسول من عدم إيمانهم بعد هذه األدلة فالعجب األشدُّ من قول الكفار أإذا متنا

، القيامة هم يومأولئك هم الجاحدون بربهم الذي أوجدهم من العدم، وأولئك تكون السالسل من النار في أعناق ،جديد

 (43).وأولئك يدخلون النار، وال يخرجون منها أبًدا

 :ةاْلَحنَِجرَ  -ثالثا

ِ الظُّنُونَا إِْذ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوقِكُْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنكُْم َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصارُ )-1    (َوبَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَظُنُّوَن بِالِلَّ

 .10-*االحزاب

غرب، ة الماذكروا إذ جاؤوكم ِمن فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق، ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جه

، وكثرت نافقينالرعب، وغلب اليأس الموإذ شخصت األبصار من شدة الَحْيرة والدهشة،وبلغت القلوب الحناجر من شدة 

 (44).األقاويل، وتظنون باهلل الظنون السيئة أنه ال ينصر دينه، وال يعلي كلمته

 .18-*غافر( يَُطاعُ َوأَْنِذْرهُْم يَْوَم اْْلِزفَِة إِِذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِميَن ۚ َما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيعٍ )-2

ر  رتفعت  قد اة عقاب هللاالناس من يوم القيامة القريب،وإن استبعدوه، إذ قلوب العباد ِمن مخاف  أيها الرسول-وحذِّ

ا وحزنًا فع لهم فيع يشما للظالمين من قريب وال صاحب، وال ش،من صدورهم، فتعلقت بحلوقهم،وهم ممتلئون غمًّ

 (45).عند ربهم، فيستجاب له

 

 

 

 



 واجزاء اليد االخرى اليدين واالصابع -رابعالمبحث ال

 :اليدين-اوال

ا أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّ )-1 َ َوَرسُولَهُ َوَيْسعَْوَن فِي اْْلَْرِض فََسادا بُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ

ْنيَا ۖ َولَُهْم فِي اْْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيمٌ  ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُْنفَْوا ِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
 .33-*المائدة(ِمَن اْْلَْرِض ۚ ذََٰ

 في األرض يفسدونإنما جزاء الذين يحاربون هللا، ويبارزونه بالعداوة، ويعتدون على أحكامه،وعلى أحكام رسوله، و

َطع يد  المحارب ة أو ت قْ لى خشبعي َصلَّبوا مع القتل والصلب أن ي َشدَّ الجاني  بقتل األنفس،وسلب األموال،أن ي قَتَّلوا، أو

وا في سجن هم،وي حبسير بلدغاليمنى ورجله اليسرى، فإن لم يَت ْب ت قطْع يد ه اليسرى ورجل ه اليمنى، أو ي نفَوا إلى بلد 

ب شديد إن آلخرة عذام في اين هو ذّل في الدنيا، ولهوهذا الجزاء الذي أعدَّه هللا للمحارب،ذلك البلد حتى تَظهر توبت هم

 (46).لم يتوبوا

َ ُمْبتَِليكُْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمن ِي َوَمْن )-2 ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ َّللاَّ لَْم َيْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمن ِي إاِلَّ َمِن فَلَمَّ

ا َجاَوَزهُ هَُو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ قَالُوا اَل َطاقَةَ اْغتََرَف غُْرفَةا   لَنَا اْليَْوَم بَِجالُوَت بِيَِدِه ۚ فََشِربُوا ِمْنهُ إاِلَّ قَِليالا ِمْنُهْمۚ  فَلَمَّ

ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَتْ  ابِِرينَ َوُجنُوِدِه ۚ قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنَُّهْم ُماَلقُو َّللاَّ ُ َمَع الصَّ ِۗ  َوَّللاَّ    ( فِئَةا َكثِيَرةا بِِإْذِن َّللاَّ

 .249-*البقرة

ز المؤمن ليتميَّ  ،برونهفلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم: إن هللا ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تع

 ألنه ،نيإنه مفمن المنافق، فمن شرب منكم من ماء النهر فليس مني، وال يصلح للجهاد معي، ومن لم يذق الماء 

 لى النهروا إفلما وصل ،مطيع ألمري وصالح للجهاد، إال َمن ترخَّص واغترف غ ْرفة واحدة بيده فال لوم عليه

ليد، غ ْرفة افوا ب،إال عدًدا قليال منهم صبروا على العطش والحر،واكتانكبوا على الماء، وأفرطوا في الشرب منه

مالقاة جال لولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه وهم ثالثمائة وبضعة عشر ر،وحينئذ تخلف العصاة

بلقاء  يوقنون نالذي العدو، ورأوا كثرة عدوهم وعدَّتهم، قالوا ال قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده األشداء، فأجاب

رون إخوانهم باهلل وقدرته قائلين كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة غلبت بإذن هللا عة كثيرة أمره جما وهللا، ي ذَّكِ

 ( 47).وهللا مع الصابرين بتوفيقه ونصره وحسن مثوبته ،كافرة باغية

هَ إاِلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ۚ اَل تَأُْخذُهُ )-3
ُ اَل إِلََٰ  ِسنَةٌ َواَل َنْوٌم ۚ لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِضۗ  َمْن ذَا الَِّذي يَْشَفُع َّللاَّ

هُ السََّماَواِت  بَِما َشاَء ۚ َوِسَع كُْرِسيُّ ِعْنَدهُ إاِلَّ بِِإْذنِِه ۚ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم ۖ َواَل يُِحيُطوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ 

 .255-*البقرة(َواْْلَْرَض ۖ َواَل يَئُوُدهُ ِحْفظُُهَماۚ  َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيمُ 

َ َربَّ اْلعَالَمِ لََك ۖ إِن ِي أَ ْقتُ ِْلَ ْيَك لَئِْن بََسْطَت إِلَيَّ يََدَك ِلتَْقتُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسٍط يَِدَي إِلَ )-4  .28-*المائدة(ينَ َخاُف َّللاَّ

اَلِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِديَكُْم إِلَى اْلَمَرافِِق َوامْ )-5 َسُحوا بُِرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

ُروا ۚ َوإِْن كُْنتُْم  َمْرَضىَٰ أَْو َعلَىَٰ َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو اَلَمْستُُم الن َِساَء فَلَْم اْلَكْعبَْيِن ۚ َوإِْن كُْنتُْم ُجنُباا فَاطَّهَّ

ُ ِليَْجعَلَ  ا َطي ِباا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ِمْنهُ ۚ َما يُِريُد َّللاَّ ُموا َصِعيدا ِكْن يُِريُد  َعلَْيكُْم ِمْن َحَرجٍ تَِجُدوا َماءا فَتَيَمَّ َولََٰ

َركُْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيكُْم لَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ   .6-*المائدة(ِليَُطه ِ

 



 اذعتاد ر الميا أيها الذين صدقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ليبلونكم هللا بشيء من الصيد يقترب منكم على غي

بالغيب،  مخافون ربهذين يبغير سالح وأخذ كباره بالسالح ليعلم هللا علًما ظاهًرا للخلق ال بأيديكم تستطيعون أَْخذَ صغاره

هو ولى الصيد عأقدم ففمن تجاوز َحدَّه بعد هذا البيان  ،ليقينهم بكمال علمه بهم، وذلك بإمساكهم عن الصيد،وهم محرمون

ْحِرم فإنه يستحق العذاب الشديد  (48).م 

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم(*المائدة)َوالسَّاِرُق -6 ِ ۗ َوَّللاَّ  .38-َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاءا بَِما َكَسبَا نََكاالا ِمَن َّللاَّ

ْيِد تَنَالُهُ أَْيِديكُْم َوِرَماُحكُْم ِليَْعلَ )-7 ُ بَِشْيٍء ِمَن الصَّ ُ َمْن يََخافُهُ بِاْلغَْيِب ۚ فََمِن اْعتََدىَٰ  مَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَيَْبلَُونَّكُُم َّللاَّ َّللاَّ

ِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليمٌ 
 .94-*المائدة(بَْعَد ذََٰ

ا كُتَِب َعلَيْ )-8 َكاةَ فَلَمَّ اَلَة َوآتُوا الزَّ فَِريٌق ِمْنُهْم يَْخَشْوَن  ِهُم اْلِقتَاُل إِذَاأَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم كُفُّوا أَْيِديَكُْم َوأَقِيُموا الصَّ

ْرتَنَ  ِ أَْو أََشدَّ َخْشيَةاۚ  َوقَالُوا َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا الِْقتَاَل لَْواَل أَخَّ ْنيَا قَِليٌل النَّاَس َكَخْشيَِة َّللاَّ ا إِلَىَٰ أََجٍل قَِريٍب ۗ قُْل َمتَاعُ الدُّ

 .77-*النساء(ْظلَُموَن فَتِيالا َواْْلِخَرةُ َخْيٌر ِلَمِن اتَّقَىَٰ َواَل تُ 

ن، وعليكم ن المشركيائكم مألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين قيل لهم قبل اإلذن بالجهاد امنعوا أيديكم عن قتال أعد

 ، فأصبحواحالهم أداء ما فرضه هللا عليكم من الصالة، والزكاة، فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير

َت  أَْوَجبْ بنا ِلمَ ركخوفهم من هللا أو أشد،ويعلنون عما اعتراهم من شدة الخوف، فيقولون   لناس ويرهبونهميخافون ا

ل،واآلخرة لدنيا قليال متاع أمهلتنا إلى وقت قريب،رغبة منهم في متاع الحياة الدنيا، قل لهم أيها الرسو لو ،علينا القتال

دار لو كان مقئًا، ووما فيها أعظم وأبقى لمن اتقى، فعمل بما أ مر به، واجتنب ما ن هي عنه، ال يظلم ربك أحًدا شي

 ( 49).الخيط الذي يكون في شق َنواة التمرة

ِ َمْغلُولَةٌ ۚ غُلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا ۘ بَْل يََداهُ َمْبسُوَطتَاِن يُْنِفقُ َوقَالَ )-9 ا  ِت اْليَُهوُد يَُد َّللاَّ َكْيَف يََشاُء ۚ َولَيَِزيَدنَّ َكِثيرا

ا ۚ َوأَْلقَْينَا بَْينَهُ  ا ِللَْحْرِب ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك طُْغيَاناا َوكُْفرا ُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَىَٰ يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۚ كُلََّما أَْوقَُدوا نَارا

ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  ا ۚ َوَّللاَّ ُ ۚ َوَيْسعَْوَن فِي اْْلَْرِض فََسادا  .64-*المائدة(أَْطفَأََها َّللاَّ

ونه فيما بينهم أنهم قالوا يد هللا ي طلع هللا َنبِيَّه على شيء من مآثم اليهود ومما  يرات، بَِخَل ن فعل الخحبوسة عمي سرُّ

طردهم لخيرات، وْعِل اغ لَّْت أيديهم، أي حبست أيديهم هم عن فِ  ،علينا بالرزق والتوسعة،وذلك حين لحقهم َجْدب وقحط

عه من مانع يمن ، والَحْجَر عليه وليس األمر كما يفترونه على ربهم، بل يداه مبسوطتان ال،هللا من رحمته بسبب قولهم

بحانه سيدين هلل صفة الوفي اآلية إثبات ل،اإلنفاق،فإنه الجواد الكريم، ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد

د ن هللا قأل،سدهملكنهم سوف يزدادون طغياًنا وكفًرا بسبب حقدهم وح،وتعالى كما يليق به من غير تشبيه وال تكييف

هم من فر بعضويخبر تعالى أن طوائف اليهود سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعًضا،وين،لرسالةاصطفاك با

ق اليهود  ،وال يزالشملهم بعض، كلما تآمروا على الكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب ردَّ هللا كيدهم،وفرَّ

 (50).نلمفسديوهللا تعالى ال يحب ا،طراب في األرضمما ينشأ عنها الفساد واالض،هللا نهى عنها يعملون بمعاصي

ْم آذَاٌن يَْسَمعُوَن ِبَها ۗ قُِل أَلَُهْم أَْرُجٌل َيْمشُوَن بَِها ۖ أَْم لَُهْم أَْيٍد يَْبِطشُوَن بَِها ۖ أَْم لَُهْم أَْعيٌُن يُْبِصُروَن بَِها ۖ أَْم لَهُ )-10

 .195-*االعراف(تُْنِظُرونِ اْدعُوا شَُرَكاَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن َفاَل 

 



ِ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنا )-11 ذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ا َكتَبَْت فََوْيٌل ِللَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ ا قَِليالا ۖ فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ

ا يَْكِسبُونَ   .79-*البقرة(أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ

ما و مخالف ل وههللاهالك ووعيد شديد ألحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم،ثم يقولون هذا من عند 

تابتهم كة بسبب كة مهلفلهم عقوب ،ليأخذوا في مقابل هذا عرض الدنيا ،أنزل هللا على نبيِّه موسى عليه الصالة والسالم

 (51).اوغيره وبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام، كالرشوةهذا الباطل بأيديهم، ولهم عق

اَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرىَٰ َحتَّىَٰ تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َواَل ُجنُباا)-12 إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّىَٰ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْقَربُوا الصَّ

ُموا َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضىَٰ أَْو َعلَىَٰ َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو اَلَمْستُُم الن َِساَء فَلَْم تَجِ تَْغتَِسلُوا ۚ  ُدوا َماءا فَتَيَمَّ

ا ا َغفُورا َ َكاَن َعفُوًّ ا َطي ِباا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ۗ إِنَّ َّللاَّ  .43-*النساء(َصِعيدا

 .2-*الممتحنة(تَْكفُُرونَ  إِْن يَثْقَفُوكُْم يَكُونُوا لَكُْم أَْعَداءا َويَْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَوْ )-13

ون إليهم بالمودة يكونوا حربًا عليكم،ويمدوا إليكم أيديهم بال سنتهم بالسب سبي،وأللقتل واإن يظفر بكم هؤالء الذين ت سرُّ

 (52).لو تكفرون مثلهم  على كل حال والشتم،وهم قد تمنَّْوا

ُ ۚ َجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم أَلَْم يَأْتِكُْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد ۛ َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ۛ اَل يَْعلَمُ )-14 ُهْم إاِلَّ َّللاَّ

ا تَْدعُونَنَا إِلَْيِه ُمِريبٍ بِاْلبَي ِنَاِت فََردُّوا أَْيِديَُهْم فِي أَْفَواِهِهْم َوقَالُوا إِنَّا َكفَْرنَا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َوإِنَّا لَِفي شَ   .9-*ابراهيم(ك ٍ ِممَّ

ة محمد خبر األمم التي سبقتكم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، واأل دهم إال يحصي عد هم،المم التي بعدألم يأتكم يا أمَّ

وا أيديهم غيًظا واستنكافًا عن قَبول اإليمان، وقةهللا،جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضح ق رسلهم إنالوا ل، فعضُّ ا ال نصّدِ

 (53).بما جئتمونا به،وإنا لفي شّكٍ مما تدعوننا إليه من اإليمان والتوحيد موجب للريبة

سُولِ ْذُت مَ تَّخَ الظَّاِلُم َعلَىَٰ يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اَويَْوَم يَعَضُّ )-15  .27-*الفرقان(*الفرقان َسبِيالا َع الرَّ

 .108-*االعراف(َونََزَع يََدهُ فَِإذَا ِهَي بَْيَضاُء ِللنَّاِظِرينَ )-16

ْهِب ۖ فَذَانَِك بُْرَهانَاِن ِمْن َرب َِك  اْسلُْك يََدَك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر سُوٍء َواْضُممْ )-17 إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ

ا فَاِسِقينَ   .32-*القصص(إِلَىَٰ فِْرَعْوَن َوَملَئِِه ۚ إِنَُّهْم َكانُوا قَْوما

 .22-*طه(ْخَرىَٰ يَةا أُ آوٍء َواْضُمْم يََدَك إِلَىَٰ َجنَاِحَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر سُ )-18

ابٌ وَ )-19 ا ۚ نِْعَم اْلعَْبُد ۖ إِنَّهُ أَوَّ  .44-*ص(ُخْذ بِيَِدَك ِضْغثاا فَاْضِرْب بِِه َواَل تَْحنَْث ۗ إِنَّا َوَجْدنَاُه َصابِرا

ها مائة ربنَّ إذ أقسم ليض ،خذ بيدك ح زمة شماريخ، فاضرب بها زوجك إبراًرا بيمينك، فال تحنث اليوبوقلنا 

ا غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضه،وكانت امرأة صالحة،فرحمها   رحمه بهذه وهللاجلدة إذا شفاه هللا، لـمَّ

 (54).طاعة هللافي  يعملإنا وجدنا أيوب صابًرا على البالء، نِعم العبد هو، إنه  ،الفتوى

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِِشَماِلهِ -20  .25- فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُوَت ِكتَابِيَْه(*الحاقة)َوأَمَّ

 



ا َوأَْدِخْل يََدَك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر سُوٍء ۖ فِي تِْسعِ آيَاٍت إِلَىَٰ فِْرَعْوَن َوقَْوِمِه ۚ إِنَّهُ )-21  ْم َكانُوا قَْوما

 .12-*النمل(فَاِسِقينَ 

ْلنَا )-22 ذَا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبِينٌ َولَْو نَزَّ
 .7-*االنعام(َعلَْيَك ِكتَاباا فِي قِْرَطاٍس فَلََمُسوهُ بِأَْيِديِهْم لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهَٰ

لنا عليك أيها الرسولكتاًبا من السماء في أوراق فلمسه هؤالء المشركون بأيديهم لقا ت به أيها  ما جئلوا إنَّ ولو نزَّ

 (55).بيِّن الرسول سحر واضح

 :االصابع-ثانيا

وا وَ )-1 اإِن ِي كُلََّما َدَعْوتُُهْم ِلتَْغِفَر لَُهْم َجعَلُوا أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهْم َواْستَْغَشْوا ثِيَابَُهْم َوأََصرُّ  .7-*نوح(اْستَْكبَُروا اْستِْكبَارا
 الكف:-ثالثا

   (اَكفَّْيِه َعلَىَٰ َما أَْنفََق فِيَها َوِهَي َخاِويَة  َعلَىَٰ ُعُروِشَها َويَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُْشِرْك بَِرب ِي أََحدً َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ُِب )-1

 .42-*الكهف

ِ ۖ َوالَِّذيَن يَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل يَْستَِجيبُوَن لَُهْم بَِشْيٍء إاِلَّ َكبَاِسِط )-2 َكفَّْيِه إِلَى اْلَماِء ِليَْبلَُغ فَاهُ َوَما هَُو ِببَاِلِغِه ۚ َدْعَوةُ اْلَحق 

 .14-*الرعد(َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إاِلَّ فِي َضاَللٍ 

 االنامل:-رابعا

َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم اْْلَنَاِمَل  قَالُوا آَمنَّا َوإِذَاقُوكُْم ِه َوإِذَا لَ اِب كُل ِ ِكتَ َها أَْنتُْم أُواَلِء تُِحبُّونَُهْم َواَل يُِحبُّونَكُْم َوتُْؤِمنُوَن بِالْ )-1

َ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ   .119-ران(*ال عمُدورِ ِمَن اْلغَْيِظ ۚ قُْل ُموتُوا بِغَْيِظكُْمۗ  إِنَّ َّللاَّ

 البنان:-خامسا

َي بَنَانَهُ )-1 ِ  .4-*القيامة(بَلَىَٰ قَاِدِريَن َعلَىَٰ أَْن نَُسو 

 .الصدر والظهر والقلب-سخامالمبحث ال

 :الصدر -اوال

بََدِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََّل تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونِكُْم ََّل يَأْلُونَكُْم َخبَاًَّل َودُّوا َما َعنِتُّْم قَدْ )-1

 .118-(*ال عمرانلَكُُم اْْليَاِت ۖ إِْن كُْنتُْم تَْعِقلُونَ ُصُدوُرهُْم أَْكبَُر ۚ قَْد بَيَّنَّا 

سراركم، أونهم على ْطلعت  يا أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، 

مهم،وما كال دة البغض فيفهؤالء ال يَْفت رون عن إفساد حالكم،وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه،وقد ظهرت ش

ن هللا تعقلون ع كنتم قد بيَّنَّا لكم البراهين والحجج، لتتعظوا وتحذروا، إن ،تخفي صدورهم من العداوة لكم أكبر وأعظم

 (56).مواعظه وأمره ونهيه

 



ُ بِأَْيِديكُْم َويُْخِزِهْم َويَْنُصْركُْم َعلَْيِهْم )-2 ْبُهُم َّللاَّ  .14-*التوبة(َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِينَ قَاتِلُوهُْم يُعَذ ِ

ُ ۗ َويَعْلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَرْ )-3 ُ َعلَىَٰ كُل ِ َشْيٍء قَِدير  قُْل إِْن تُْخفُوا َما فِي ُصُدوِركُْم أَْو تُْبُدوهُ يَْعلَْمهُ َّللاَّ  (ِض ۗ َوَّللاَّ

 .29-*ال عمران

ِكْن تَْعَمى ِفي اْْلَْرِض فَتَكُوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن ِبَها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها ۖ فَِإنََّها اَل تَْعَمى اْْلَْبَصاُر أَفَلَْم يَِسيُروا )-4 َولََٰ

ُدورِ   .46-*الحج(اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

نُوَن بِاْلِكتَاِب كُل ِِه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم اأْلَنَاِمَل ِمَن َها أَْنتُْم أُوََّلِء تُِحبُّونَُهْم َوََّل يُِحبُّونَكُْم َوتُْؤمِ )-5

ُدورِ  َ َعِليم  بِذَاِت الصُّ  .119-(*ال عمراناْلغَْيِظ ۚ قُْل ُموتُوا بِغَْيِظكُْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

وَن َوَما يُْعِلنُوَن إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاأاََل إِنَُّهْم يَثْنُوَن ُصُدوَرهُْم )-6 ِت ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ ۚ أاََل ِحيَن يَْستَْغشُوَن ثِيَابَُهْم يَْعلَُم َما يُِسرُّ

ُدورِ   .5-*هود(الصُّ

ون حين  يعلمظًنا منهم أنه يخفى على هللا ما تضمره نفوسهم، أال ،إن هؤالء المشركين يضمرون في صدورهم الكفر

هم وعالنيتهم والضمائر  ن النياتمدورهم صإنه عليم بكل ما ت ِكنُّه  ،يغطُّون أجسادهم بثيابهم أن هللا ال يخفى عليه ِسرُّ

 ( 57).والسرائر

ُ أَْن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ ِلإْلِ )-7 عَُّد فِي السََّماِء ۚ فََمْن يُِرِد َّللاَّ ا َكأَنََّما يَصَّ ْساَلِم ۖ َوَمْن يُِرْد أَْن يُِضلَّهُ يَْجعَْل َصْدَرهُ َضي ِقاا َحَرجا

ْجَس َعلَى الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُونَ  ُ الر ِ ِلَك يَْجعَُل َّللاَّ
 .125-*االنعام(َكذََٰ

ُ  َشَرحَ  أَفََمنْ )-8 ئَِك ِفي َّللاَِّ  ِذْكرِ  ِمنْ  قُلُوبُُهمْ  ِلْلقَاِسيَةِ  فََوْيلٌ  َرب ِهِ  ِمنْ  نُورٍ  َعلَىَٰ فَُهَو  ِلإْلِْساَلمِ  َصْدَرهُ  َّللاَّ  (ُمبِينٍ  َضاَللٍ  أُولََٰ

  22-*الزمر

 .5-(*الناسالَِّذي يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس )-9

ِ اْشَرْح ِلي َصْدِري)-10  .25-*طه(قَاَل َرب 

ُدورِ )-11 َل َما ِفي الصُّ  .10-*العاديات(َوُحص ِ

ا)-12 ٍة ۚ *قُْل ُكونُوا ِحَجاَرةا أَْو َحِديدا َل َمرَّ ا يَْكبُُر ِفي ُصُدوِركُْم ۚ فََسيَقُولُوَن َمْن يُِعيُدنَا ۖ قُِل الَِّذي فََطَركُْم أَوَّ أَْو َخْلقاا ِممَّ

 .51-50-*االسراء(أَْن يَكُوَن قَِريباافََسيُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويَقُولُوَن َمتَىَٰ هَُوۖ  قُْل َعَسىَٰ 

عيدكم ي  إن هللا لى ذلك فعالتعجيز كونوا حجارة أو حديًدا في الشدة والقوة إن قََدْرتم  سبيلعلى  قل لهم أيها الرسول

ت م والرفان العظاأو خلقا مما يكبر في صدوركم يعظم عن قبول الحياة فضال ع،يسيروكما بدأكم، وذلك هيِّن عليه 

لقادر ئا ألن انوا شيولم تكو ،بد من إيجاد الروح فيكم فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة قل الذي خلقكم أول مرةفال 

تى مهزاء ويقولون است،يحركون إليك رءوسهم تعجبا اي فسينغضون ،على البدء قادر على اإلعادة بل هي أهون

 (85).هو أي البعث قل عسى أن يكون قريبا



 .74-(*النمللَيَْعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرهُْم َوَما يُْعِلنُونَ  َوإِنَّ َربَّكَ )-13

 .49-(*العنكبوتبَْل هَُو آيَات  بَي ِنَات  فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ۚ َوَما يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إَِّلَّ الظَّاِلُمونَ )-14

 .3-2-1-*الشرح(ْزَرَك*الَِّذي أَْنقََض َظْهَركَ أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك*َوَوَضْعنَا َعْنَك وِ )-15

 .5-(*الناسالَِّذي يَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس )-16

 :الظهر-ثانيا

ْلنَاكُْم َوَراَء ُظُهوِركُْمۖ  َومَ )-1 ٍة َوتََرْكتُْم َما َخوَّ َل َمرَّ َمعَكُْم شُفَعَاَءكُُم الَِّذيَن ا نََرىَٰ َولَقَْد ِجئْتُُمونَا فَُراَدىَٰ َكَما َخلَْقنَاكُْم أَوَّ

 .94-*االنعام(َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فِيكُْم ُشَرَكاُء ۚ لَقَْد تَقَطََّع بَْينَكُْم َوَضلَّ َعْنكُْم َما كُْنتُْم تَْزعُُمونَ 

اكم مكنَّ ما  هوركمولقد جئتمونا للحساب والجزاء فرادى كما أوجدناكم في الدنيا أول مرة حفاة عراة،وتركتم وراء ظ

تَدَّعون وشفع لكم، نها تفيه مما تتباهون به من أموال في الدنيا،وما نرى معكم في اآلخرة أوثانكم التي كنتم تعتقدون أ

ل كم الذي كان بينكم في الدنيا،وذهب عنكم ما  ن أن آلهتكم دَّعون منتم تَ كأنها شركاء مع هللا في العبادة، لقد زال تَواص 

 (59).،وظهر أنكم الخاسرون ألنفسكم وأهليكم وأموالكمشركاء هلل في العبادة

يَّتَُهْم َوأَْشهَ )-2 لَىَٰ َۛشِهْدنَا ۛأَن تَقُولُوا لَْسُت بَِرب ِكُْم ۖقَالُوا بَ أَ  أَنفُِسِهْم ْم َعلَىَٰ َدهُ َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ظُُهوِرِهْم ذُر ِ

ذَا َغافِِلينَ يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا كُنَّا َعنْ    .172-(*االعراف َهَٰ

نه ربهم هم من أتربك أوالد آدم ِمن أصالب آبائهم،وقررهم بتوحيده بما أودعه في فطر جعلإذ  واذكر أيها النبي

امت  ما قهللان حجة أوخالقهم ومليكهم،فأقروا له بذلك،خشية أن ينكروا يوم القيامة،فال يقروا بشيء فيه، ويزعموا 

 ( 60).عندهم علم بها، بل كانوا عنها غافلينعليهم،وال 

ذَا َما َكنَْزتُمْ )-3  ِْلَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُْنتُْم يَْوَم يُْحَمىَٰ َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوىَٰ بَِها ِجبَاهُُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهوُرهُْمۖ  َهَٰ

 .35-*التوبة(تَْكنُِزونَ 

ا َجاَءهُْم )-4 ِ َوَراءَ َولَمَّ ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبََذ فَِريٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب َّللاَّ ِ ُمَصد ِ ُظُهوِرِهْم  َرسُوٌل ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .101-*البقرة(َكأَنَُّهْم اَل يَْعلَُمونَ 

ا الكتاب ن أوتومصدق لما معهم نبذ فريق من الذي عليه الصالة والسالم محمد وهو  ولما جاءهم رسول من عند هللا

ا من ون ما فيه يعلمأي التوراة وراء ظهورهم أي لم يعملوا بما فيها من اإليمان بالرسول وغيره كأنهم ال  كتاب هللا

 (61).أنه نبي حق أو أنها كتاب هللا

ِ ۖ َحتَّىَٰ إِذَا)-5 ْطنَا فِيَها َوهُْم َيْحِملُوَن  قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء َّللاَّ َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ بَْغتَةا قَالُوا يَا َحْسَرتَنَا َعلَىَٰ َما فَرَّ

 .31-*االنعام(أَْوَزاَرهُْم َعلَىَٰ ظُُهوِرِهْمۚ  أاََل َساَء َما يَِزُرونَ 

 

 

 



 القلب:-ثالثا

ا تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َواْْلَْبَصارُ  ِرَجاٌل اَل تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َواَل بَْيٌع َعْن ِذْكرِ )-1 َكاِة ۙ يََخافُوَن يَْوما اَلِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ ( َّللاَّ

 .37-*النور

ِ َعلَْيكُْم إِْذ َجاَءتْكُْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا )-2 ُ بَِما يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ ا لَْم تََرْوَها ۚ َوَكاَن َّللاَّ ا َوُجنُودا

ا ِ إِْذ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوقِكُْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنكُْم َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوبَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَظُ  *تَْعَملُوَن بَِصيرا نُّوَن بِالِلَّ

 .10-9-*االحزاب(الظُّنُونَا

منين اذكروا نعمة هللا تعالى التي أنعمها عليكم في المدينة أيام غزوة األحزاب وهي غزوة الخندق،حين يا معشر المؤ

اجتمع عليكم المشركون من خارج المدينة،واليهود والمنافقون من المدينة وما حولها،فأحاطوا بكم، فأرسلنا على 

 ،ة من السماء لم تروها،فوقع الرعب في قلوبهماألحزاب ريًحا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم،وأرسلنا مالئك

اذكروا إذ جاؤوكم ِمن فوقكم من أعلى الوادي من جهة و،وكان هللا بما تعملون بصيًرا،ال يخفى عليه من ذلك شيء

المشرق،ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة المغرب،وإذ شخصت األبصار من شدة الَحْيرة والدهشة،وبلغت 

من شدة الرعب،وغلب اليأس المنافقين،وكثرت األقاويل،وتظنون باهلل الظنون السيئة أنه ال ينصر القلوب الحناجر 

 (62).دينه،وال يعلي كلمته

 .18-*غافر( يَُطاعُ َوأَْنِذْرهُْم يَْوَم اْْلِزفَِة إِِذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِميَن ۚ َما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيعٍ )-3

ر أيها الرسول الناس من يوم القيامة القريب،وإن استبعدوه،إذ قلوب العباد ِمن مخافة ع تفعت من  قد ارقاب هللاوحذِّ

ا وحزنًا م عند شفع لهيما للظالمين من قريب وال صاحب،وال شفيع ،صدورهم، فتعلقت بحلوقهم،وهم ممتلئون غمًّ

 (63).ربهم فيستجاب له

ُر ِمْنهُ ثُمَّ َقَسْت قُ )-4 ِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةا ۚ َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما يَتَفَجَّ
 اْْلَْنَهاُر ۚ َوإِنَّ لُوبُكُْم ِمْن بَْعِد ذََٰ

ا تَْعَملُونَ  ِۗمْنَها لََما يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء ۚ َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبِطُ ِمْن َخْشيَِة َّللاَِّ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ  .74-*البقرة( َوَما َّللاَّ

ٍة َواْسَمعُواۖ  قَالُوا َسِمْعنَ )-5 ا َوَعَصْينَا َوأُْشِربُوا ِفي َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعنَا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَْينَاكُْم بِقُوَّ

 .93-*البقرة(ْل بِئَْسَما يَأُْمُركُْم بِِه إِيَمانُكُْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ قُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بِكُْفِرِهْم ۚ قُ 

لطور فوق عنا جبل اد،فرفواذكروا حين أََخْذنا عليكم عهًدا مؤكًدا بقَبول ما جاءكم به موسى من التوراة، فنقضتم العه

، واسمعوا وأطيعوا،وإال  رؤوسكم،وقلنا لكم ا صينعوسمعنا قولك  أسقطنا الجبل عليكم، فقلتم:خذوا ما آتيناكم بجّدٍ

يمانكم إأمركم به  ما يأيها الرسول قَب حَ  قل لهم ،ألن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر ،أمرك

قين بما أنزل هللا عليكم   (64).من الكفر والضالل، إن كنتم مصّدِ

ِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمثَْل قَْوِلِهْم ۘ تََشابََهتْ َوقَاَل الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن )-6
ُ أَْو تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ َكذََٰ  قُلُوبُُهْمۗ  قَْد لَْواَل يَُكل ُِمنَا َّللاَّ

 .118-*البقرة(بَيَّنَّا اْْليَاِت ِلقَْوٍم يُوقِنُونَ 

 



ُ َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم َوَعلَىَٰ َسْمِعِهمْ )-7  .7-ةر*البق( َوَعلَىَٰ أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌۖ  َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيمٌ  َۖختََم َّللاَّ

ا ۖ َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ )-8 ُ َمَرضا  .10-*البقرة(ِفي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدهُُم َّللاَّ

ُ بِكُفْ )-9  .88-*البقرة(ِرِهْم فَقَِليالا َما يُْؤِمنُونَ َوقَالُوا قُلُوبُنَا غُْلٌف ۚ بَْل لَعَنَُهُم َّللاَّ

قاا ِلَما بَْيَن يََدْيِه وَ )-10 ِ ُمَصد ِ لَهُ َعلَىَٰ قَْلبَِك بِِإْذِن َّللاَّ ا ِلِجْبِريَل فَِإنَّهُ نَزَّ         (هُداى َوبُْشَرىَٰ ِلْلُمْؤِمنِينَ قُْل َمْن َكاَن َعُدوًّ

 .97-*البقرة

ل النلليهود حين قالوا إن جبريل هو عدونا من المالئكة من كان عدًوا لجبريل فإنه   أيها الرسول قل لبك ققرآن على زَّ

قين به بك قًا لما سبقه من كتب هللا،وهاديًا إلى الحق، ومبشًرا للمصّدِ  (65).ا واآلخرةفي الدني ل خيربإذن هللا تعالى مصّدِ

ةا َوَسطا )-11 ِلَك َجعَْلنَاكُْم أُمَّ
ا ۗ َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي كُْنَت َوَكذََٰ سُوُل َعلَْيكُْم َشِهيدا ا ِلتَكُونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َويَكُوَن الرَّ

ْن يَْنقَِلُب َعلَىَٰ َعِقبَْيِه ۚ َوإِْن َكانَْت لََكبِيَرةا إاِلَّ  سُوَل ِممَّ ُ  َعلَ َعلَْيَها إاِلَّ ِلنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ ُۗ  َوَما َكاَن َّللاَّ ى الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيمٌ   .143-*البقرة(ِليُِضيَع إِيَمانَكُْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

رة أن في اآلخ األمم وكما هديناكم أيها المسلمونإلى الطريق الصحيح في الدين،جعلناكم أمة خياًرا عدوال لتشهدوا على

ا الرسول علنا أيهجوما ،بهرساالت ربهم،ويكون الرسول في اآلخرة كذلك شهيًدا عليكم أنَّه بلَّغكم رسالة ررسلهم بلَّغتهم 

ه با يتعلق علم،زلقبلة بيت المقدس التي كنت عليها،ثم صرفناك عنها إلى الكعبة بـمكة،إال ليظهر ما علمناه في األ

ن دينه عرتًدا يث توجهت،وَمن هو ضعيف اإليمان فينقلب مالثواب والعقاب لنميز َمن يتبعك ويطيعك ويستقبل معك ح

قة ثقيلة شاللكعبة اوإن هذه الحال التي هي تحول المسلم في صالته من استقبال بيت المقدس إلى استقبال ،لشكه ونفاقه

تكم إلى بطل صاليسوله،ووما كان هللا ليضيع إيمانكم به واتباعكم لر،إال على الذين هداهم ومّن عليهم باإليمان والتقوى

 (66).إنه سبحانه وتعالى بالناس لرءوف رحيم،القبلة السابقة

َ َعلَىَٰ َما ِفي قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ )-12 ْنيَا َويُْشِهُد َّللاَّ  .204-*البقرة(اْلِخَصامِ َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك َقْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

13-( ُ ُ َغفُوٌر َحِليمٌ اَل يَُؤاِخذُكُُم َّللاَّ ِكْن يَُؤاِخذُكُْم ِبَما َكَسبَْت قُلُوبُكُْم ۗ َوَّللاَّ  . 225-*البقرة(بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانِكُْم َولََٰ

اب إليه، فور لمن تغ وهللا،ال يعاقبكم هللا بسبب أيمانكم التي تحلفونها بغير قصد،ولكن يعاقبكم بما قصَدتْه قلوبكم

 ( 67).جله بالعقوبةحليم بمن عصاه حيث لم يعا

َ َوإِْن كُْنتُْم َعلَىَٰ َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرَهان  َمْقبُوَضة  ۖ فَِإْن أَِمَن بَْعُضكُْم بَْعًضا فَْليَُؤد ِ ا)-14 لَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َوْليَتَِّق َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِليم  َربَّهُ ۗ َوََّل تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ ۚ َوَمْن يَْكتُْمهَ   .283-(*البقرةا فَإِنَّهُ آثِم  قَْلبُهُ ۗ َوَّللاَّ

 المدين  أن يردَّ  ه إلىوإن كنتم مسافرين ولم تجدوا َمن يكتب لكم فادفعوا إلى صاحب الحق شيئًا يكون عنده ضماًنا لحقِّ 

ة ذانة في والرهن،ويبقى الدَّين أم واألشهادما عليه من دين،فإن وثق بعضكم ببعض فال حرج في ترك الكتابة  مَّ

ن حضر ناك مَ هفإن أنكر المدين ما عليه من دين،وكان ،المدين،عليه أداؤه،وعليه أن يراقب هللا فال يخون صاحبه

طَِّلع  ،وشهد فعليه أن يظهر شهادته، ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر رائر، لى السعوهللا الم 

 (68).أموركم، سيحاسبكم على ذلك المحيط علمه بكل



ِكْن ِليَْطمَ )-15 ِ أَِرنِي َكْيَف تُْحِيي اْلَمْوتَىَٰ ۖ قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن ۖ قَاَل بَلَىَٰ َولََٰ        ِئنَّ قَْلبِي ۖ قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةا َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب 

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ ِمَن الطَّْيِر فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ  ا ثُمَّ اْدعُُهنَّ يَأْتِينََك َسْعياا ۚ َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ           (اْجَعْل َعلَىَٰ كُل ِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزءا

 .260-*البقرة

ِ تَْطَمئِنُّ )-16 ۗ  أاََل بِِذْكِر َّللاَّ ِ  .28-*الرعد(اْلقُلُوبُ الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاَّ

ِ فَِإنََّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوبِ )-17 ْم َشعَائَِر َّللاَّ ِلَك َوَمْن يَُعظ ِ
 .32-*الحج(ذََٰ

ِكْن تَْعَمى ْعَمى اْْلَبْ أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَتَكُوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن ِبَها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها ۖ فَِإنََّها اَل تَ )-18 َصاُر َولََٰ

ُدورِ   .46-*الحج(اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ )هَُو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت ۖ فَأَمَّ -19

اِسُخوَن فِي فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَ  ُ ۗ َوالرَّ اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا هَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه ۗ َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ َّللاَّ

 .7-بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب ِنَا ۗ َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اْْلَْلبَاِب(*ال عمران

ما  ،وي َردُّ شتباهي أنزل عليك القرآن منه آيات واضحات الداللة،هن أصل الكتاب الذي ي رجع إليه عند االهو وحده الذ

  فأصحاب  محكم،خالفه إليه،ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني،ال يتعيَّن المراد منها إال بضمها إلى ال

 ي يضلوهملناس،كليثيروا الشبهات عند ا ،المتشابهات وحدهاالقلوب المريضة الزائغة،لسوء قصدهم يتبعون هذه اآليات 

ا بهذا قولون آمنيلعلم اوالمتمكنون في  ،وال يعلم حقيقة معاني هذه اآليات إال هللا،،ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة

ا حكمه،وإنملى مهه إجاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم،ويردُّون متشاب ،والذيالقرآن كله

 (69).يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة

 .8-*ال عمران(َربَّنَا اَل تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةا ۚ إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ )-20

ِ َعلَْيكُْم إِْذ كُْنتُْم أَْعَداءا فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبِ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل )-21 قُوا ۚ َواْذكُُروا ِنْعَمَت َّللاَّ ِ َجِميعاا َواَل تَفَرَّ كُْم فَأَْصبَْحتُْم َّللاَّ

ِلَك يُبَي ِ 
ُ لَكُْم آيَاتِِه لَعَلَّكُْم تَْهتَُدونَ بِنِْعَمتِِه إِْخَواناا َوكُْنتُْم َعلَىَٰ َشفَا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَكُْم ِمْنَها ۗ َكذََٰ               (ُن َّللاَّ

 .103-*ال عمران

ِ ا)-22 ُ إاِلَّ بُْشَرىَٰ لَكُْم َوِلتَْطَمئِنَّ قُلُوبُكُْم بِِهۗ  َوَما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  .126-*ال عمران(ْلعَِزيِز اْلَحِكيمِ َوَما َجعَلَهُ َّللاَّ

ُ ِلَرُجٍل ِمْن قَْلبَْيِن فِي َجْوفِِه ۚ َوَما َجَعَل أَزْ َما )-23 َهاتِكُْم ۚئِي تَُظاهِ كُُم الالَّ َواجَ َجَعَل َّللاَّ َوَما َجَعَل أَْدِعيَاَءكُْم  ُروَن ِمْنُهنَّ أُمَّ

ُ يَقُوُل اْلَحقَّ  ِلكُْم قَْولُكُْم بِأَْفَواِهكُْم ۖ َوَّللاَّ
 .4-*االحزاب(ي السَّبِيلَ دِ هَُو َيهْ  وَ أَْبنَاَءكُْم ۚ ذََٰ

ة كحرم ما جعل هللا ألحد من البشر من قلبين في صدره،وما جعل زوجاتكم الالتي تظاهرون منهن في الحرمة

الزوجة  ن هللا أن،فبيَّ والظهار أن يقول الرجل المرأته أنت عليَّ كظهر أمي،وقد كان هذا طالقًا في الجاهلية،أمهاتكم 

ا ب  لهما في التحريم ال حقيقة التبنيوما جعل هللا األوالد المتَبَنَّْيَن أبناء في الشرع،بل إن الظهار و،حالاي ال تصير أ مًّ

ذا ابني، ِعّيِ هص للدَّ األبدي، فال تكون الزوجة المظاَهر منها كاألم في الحرمة،وال يثبت النسب بالتبني من قول الشخ

 70).ق الرشادم إلى طرييرشدهسبحانه يقول الحق ويبيِّن لعباده سبيله،و فهو كالم بالفم ال حقيقة له،وال ي عتَدُّ به،وهللا



ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَماَلئَِكِة أَن ِي َمعَكُْم فَثَب ِتُوا الَِّذيَن آَمنُوا ۚ َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَ )-24 ُروا الرُّ

 .12-*االنفال(ِمْنُهْم كُلَّ بَنَانٍ اْْلَْعنَاِق َواْضِربُوا 

وا م وأنصركمعينكأ  إذ يوحي ربك أيها النبي إلى المالئكة الذين أمدَّ هللا بهم المسلمين في غزوة بدر أني معكم  ، فقوُّ

غَار،فاضربوا أيه س رؤو ؤمنونا المعزائم الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد والذلة والصَّ

 (71).واضربوا منهم كل طرف وِمْفصل رالكفا

ا تَْدعُونَا إِلَْيِه َوفِي آذَانِنَا)-25  .5-*فصلت(ا َعاِملُونَ ْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنَّنَ  بَْينِنَا َوبَ ٌر َوِمنْ َوقْ  َوقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَِكنٍَّة ِممَّ

تَّبَْعنَاكُْم ۗ هُْم ِلْلكُْفِر يَْوَمئٍِذ الَ قَالُوا لَْو نَْعلَُم قِتَاالا  ِو اْدفَعُوا ۖ أَ َّللاَِّ بِيِل تَعَالَْوا قَاتِلُوا فِي سَ َوِليَْعلََم الَِّذيَن نَافَقُوا ۚ َوقِيَل لَُهْم )-26

ُ  ِۗهمْ أَْقَرُب ِمْنُهْم ِلإْلِيَماِن ۚ يَقُولُوَن بِأَْفَواِهِهْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِ   .167-*ال عمران(ُمونَ َما يَْكتُ  أَْعلَُم بِ  َوَّللاَّ

ْنِس ۖ لَُهْم قُلُوٌب اَل يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن الَ )-27 ا ِمَن اْلِجن ِ َواْْلِ  يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيرا

  ۚ ئَِك َكاْْلَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلُّ
ئَِك هُُم اْلغَافِلُونَ اَل يَْسَمعُوَن بَِها ۚ أُولََٰ  .179-*االعراف(أُولََٰ

ا ۚ َوإِذَا ذََكْرَت َربََّك فِي اْلقُْرآِن )-28 َوْحَدهُ َولَّْوا َعلَىَٰ أَْدبَاِرِهْم َوَجعَْلنَا َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم أَِكنَّةا أَْن يَْفقَُهوُه َوفِي آذَانِِهْم َوْقرا

ا  .46-*االسراء(نُفُورا

ِلَك )-29
 .37-(*قلَِذْكَرىَٰ ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوهَُو َشِهيدٌ إِنَّ ِفي ذََٰ

ِ يَأْ -30 هٌ َغْيُر َّللاَّ ُ َسْمعَكُْم َوأَْبَصاَركُْم َوَختََم َعلَىَٰ قُلُوبِكُْم َمْن إِلََٰ ُف )قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أََخذَ َّللاَّ اْْليَاِت تِيكُْم بِِه ۗ اْنُظْر َكْيَف نَُصر ِ

 .46-ثُمَّ هُْم يَْصِدفُوَن(*االنعام

ِ الظُّنُونَا()إِْذ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوقِكُْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنكُْم َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوبَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَ -31  ظُنُّوَن بِالِلَّ

 .10-*االحزاب

يكُُم النُّعَاَس أَمَ -32 َركُْم بِِه َويُْذِهَب َعْنكُْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِليَرْ )إِْذ يُغَش ِ ُل َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماءا ِليَُطه ِ بَِط نَةا ِمْنهُ َويُنَز ِ

 .11-َعلَىَٰ قُلُوبِكُْم َويُثَب َِت بِِه اْْلَْقَداَم(*االنفال

 واالدبار والفروج. البطن واالطراف السفلى-سادسالمبحث ال

 :البطن-اوال

ئَِك َما يَأْكُ -1 ُ ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمناا قَلِيالا ۙ أُولََٰ لُوَن فِي بُطُونِِهْم إاِلَّ النَّاَر َواَل )إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزَل َّللاَّ

يِهْم َولَُهْم َعذَ  ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َواَل يَُزك ِ  .174-اٌب أَِليٌم(*البقرةيَُكل ُِمُهُم َّللاَّ

صون على ق،ويحرإن الذين ي ْخفون ما أنزل هللا في كتبه من صفة محمد صلى هللا عليه وسلم وغير ذلك من الح

نم  نار جهلحق إالأخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا اإلخفاء،هؤالء ما يأكلون في مقابل كتمان ا

 رهم،ولهمهم وكفيوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم،وال يطهرهم من دنس ذنوب تتأجج في بطونهم،وال يكلمهم هللا

 (72).اليمعذاب 



ا فَتَقَبَّْل ِمن ِي ۖ إِنََّك أَْنَت ال)-2 را ِ إِن ِي نَذَْرُت َلَك َما فِي َبْطِني ُمَحرَّ  .35-*ال عمران(سَِّميُع اْلعَِليمُ إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرب 

انَّ )ا-3 ا ۖ َوَسيَْصلَْوَن َسِعيرا ا إِنََّما يَأْكُلُوَن فِي بُطُونِِهْم نَارا  .10-*النساء(الَِّذيَن يَأْكُلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمىَٰ ظُْلما

َهاتِكُْم اَل تَْعلَُموَن َشْيئاا َوَجعََل لَكُُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر وَ )-4 ُ أَْخَرَجكُْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ  .78-*النحل(اْْلَْفئَِدةَ ۙ لَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ َوَّللاَّ

عَْت لَُهْم ثِيَاٌب ِمْن نَاٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق -5 ذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َرب ِِهْم ۖ فَالَِّذيَن َكفَُروا قُط ِ ُرُءوِسِهُم اْلَحِميُم*يُْصَهُر )َهَٰ

 .20-19-بِِه َما فِي بُُطونِِهْم َواْلُجلُوُد(*الحج

،فالذين كفروا يحيط يئة هلعذاب في بهم ا هذان فريقان اختلفوا في ربهم أهل اإليمان وأهل الكفر،كل يدَّعي أنه محقٌّ

علت لهم من نار يَْلبَسونها،فتشوي أجسادهم،وي صبُّ على رؤوسهم الماء المتناهي في حره وافهم ل إلى أج،وَينزِ ثياب ج 

 ما حاولواكل،ديدفيشويها فتسقط،وتضربهم المالئكة على رؤوسهم بمطارق من ح فيذيب ما فيها،حتى ينف ذ إلى جلودهم

هم وكربهم أعيدوا للعذاب فيها،وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق  ( 73).الخروج من النار لشدة غّمِ

 .66-65-*الصافات(ِمْنَها اْلبُطُونَ فَِإنَُّهْم َْلِكلُوَن ِمْنَها فََماِلئُوَن *َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُءوُس الشَّيَاِطينِ )-6

َهاتِكُْم َخْلقاا َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزَل َلكُْم ِمَن اْْلَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍۚ  يَ )-7 ْخلُقُكُْم فِي بُطُوِن أُمَّ

 
هَ إاِلَّ هَُوۖ  فَأَنَّىَٰ تُْصَرفُونَ ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي ظُلَُماٍت ثاََلٍثۚ  ذََٰ

ُ َربُّكُْم لَهُ اْلُمْلُك ۖ اَل إِلََٰ  .6-*الزمر(ِلكُُم َّللاَّ

والضأن  بل والبقرا وأنثى من اإل ًلقكم ربكم أيها الناس من آدم، وخلق منه زوجه، وخلق لكم من األنعام ثمانية أنواع ذكر

لق خ الذي لكم هللامن الخلق في ظلمات البطن،والرحم، والَمِشيَمة، ذ والمعز،يخلقكم في بطون أمهاتكم طوًرا بعد طور

يره غلى عبادة دته إهذه األشياء،ربكم المتفرد بالملك المتوحد باأللوهية المستحق للعبادة وحده، فكيف تعدلون عن عبا

 (74).ِمن خلقه

ثِْم َواْلفََواِحَش إاِلَّ -8 اللََّمَم ۚ إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ۚ هَُو أَْعلَُم بِكُْم إِْذ أَْنَشأَكُْم ِمَن اْْلَْرِض َوإِْذ  )الَِّذيَن َيْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْْلِ

(*النجم َهاتِكُْم ۖ فَاَل تَُزكُّوا أَْنفَُسكُْم ۖ هَُو أَْعَلُم بَِمِن اتَّقَىَٰ  .32-أَْنتُْم أَِجنَّةٌ فِي بُطُوِن أُمَّ

كن اللمم يغفر ل ،تثناءفهو اس صغار الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة يعنيم والفواحش إال الَّلَمَم الذين يجتنبون كبائر اإلث

ي و أعلم أه ،جناحباجتناب الكبائر إن ربك واسع المغفرة بذلك وبقبول التوبة، ونزل فيمن كان يقول صالتنا صيامنا 

 تزكوا اتكم فالوإذ أنتم أجنة جمع جنينفي بطون أمهأي خلق آباكم آدم من التراب  ،عالم بكم إذ أنشأكم من األرض

   (75).من اتقىأما على سبيل االعتراف بالنعمة فحسن هو أعلم أي عالم ب ،ال تمدحوها على سبيل اإلعجابوأنفسكم 

 .53-52-*الواقعة(فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُطُونَ *آِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّومٍ )-9

 .45-44-*الدخان(َكاْلُمْهِل يَْغِلي ِفي اْلبُطُونِ *اأْلَثِيمِ َطعَاُم )-10

 االطراف السفلى:-ثانيا

 .24-)يَْوَم تَْشَهُد َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن(*النور-1

 



اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن ( )َوَما َكاَن قَْولَُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا َربَّنَا -2

 .147-*ال عمران

ّبِت أقدامنا يننا، وثدي أمر وما كان قول هؤالء الصابرين إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وما وقع منا ِمن تجاوٍز ف

 .ال نفرَّ من قتال عدونا،وانصرنا على َمن جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائكحتى 

َركُْم بِِه َويُْذِهَب عَ -3 ُل َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماءا ِليَُطه ِ يكُُم النُّعَاَس أََمنَةا ِمْنهُ َويُنَز ِ ْيَطاِن َوِليَْربَِط )إِْذ يُغَش ِ ْنكُْم ِرْجَز الشَّ

 .11-ثَب َِت بِِه اْْلَْقَداَم(*االنفالَعلَىَٰ قُلُوبِكُْم َويُ 

َ يَْنُصْركُْم َويُثَب ِْت أَْقَداَمكُْم(*محمد-4  .7-)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ

 .41-)يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماهُْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواْْلَْقَداِم(*الرحمن-5

 .رمجرمين بعالماتهم، فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم، فترميهم في الناتَعِرف المالئكة ال

 .29-)َواْلتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاِق(*القيامة-6

يَْسَمعُوَن بَِها ۗ قُِل ْم آذَاٌن أَلَُهْم أَْرُجٌل يَْمشُوَن بَِها ۖ أَْم لَُهْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن ِبَها ۖ أَْم لَُهْم أَْعيٌُن يُْبِصُروَن بَِها ۖ أَْم لَهُ )-7

 .195-*االعراف(اْدعُوا شَُرَكاَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن َفاَل تُْنِظُرونِ 

ذَا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَرابٌ )-8  .42-*ص(اْركُْض ِبِرْجِلَكۖ  َهَٰ

ةا َوَكَشَفْت َعْن )-9 ا َرأَتْهُ َحِسبَتْهُ لُجَّ ْرَحۖ  فَلَمَّ ٌد ِمْن قََواِريَر ۗ قَالَْت قِيَل لََها اْدُخِلي الصَّ َساقَْيَها ۚ قَاَل إِنَّهُ َصْرٌح ُمَمرَّ

ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َرب  ِ إِن ِي َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع سُلَْيَماَن لِِلَّ  .44-*النمل(َرب 

اقيها عن س قيل لها ادخلي القصر، وكان صحنه ِمن زجاج تحته ماء، فلما رأته ظنته ماء تتردد أمواجه،وكشفت

قالت ان، وفأدركت عظمة ملك سليم ،لتخوض الماء، فقال لها سليمان إنه صحن أملس من زجاج صاف والماء تحته

 (76).جمعينأرب إني ظلمت نفسي بما كنت عليه من الشرك،وانقدت  متابعة لسليمان داخلة في دين رب العالمين 

ْنِس نَْجعَْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا ِليَكُونَا ِمَن اْْلَْسفَِلينَ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َربَّنَا أَِرنَا )-10 نَا ِمَن اْلِجن ِ َواْْلِ ( اللَّذَْيِن أََضالَّ

 .29-*فصلت

 الفروج:-ثالثا

 .5-*المؤمنون(َوالَِّذيَن هُْم ِلفُُروِجِهْم َحافِظُونَ )-1



َويَْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَهاۖ  َوْليَْضِرْبَن )َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ -2

أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو تِِهنَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ أَْو بُِخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنَّ ۖ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُولَ 

َجاِل إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَِني إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ أَِو ال ْربَِة ِمَن الر ِ تَّابِِعيَن َغْيِر أُوِلي اْْلِ

ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَىَٰ  ِ  أَِو الط ِ َعْوَراِت الن َِساِء ۖ َواَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ ۚ َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

 .31-َجِميعاا أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن(*النور

 الجلد والعظام واْلوردة والدم:-المبحث السابع

 :الجلد-اوال

 .20-*فصلت(َحتَّىَٰ إِذَا َما َجاُءوَها َشِهَد َعلَْيِهْم َسْمعُُهْم َوأَْبَصاُرهُْم َوُجلُوُدهُْم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ )-1

ِكْن َظنَْنتُْم أَ )-2 ا تَْعَملُونَ نَّ َوَما كُْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن َيْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمعُكُْم َواَل أَْبَصاُركُْم َواَل ُجلُوُدكُْم َولََٰ ا ِممَّ َ اَل يَْعلَُم َكثِيرا  (َّللاَّ

 .22-*فصلت

ا َغْيَرهَ )-3 ْلنَاهُْم ُجلُودا ا كُلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدهُْم بَدَّ َ َكاَن إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَارا ا ِليَذُوقُوا اْلعَذَاَب ۗ إِنَّ َّللاَّ

ا ا َحِكيما  .56-نساء*ال(َعِزيزا

 :العظام-ثانيا 

ِ َشِقيًّا)-1 أُْس َشْيباا َولَْم أَكُْن بُِدَعائَِك َرب  ِ إِن ِي َوَهَن اْلعَْظُم ِمن ِي َواْشتَعََل الرَّ  .4-*مريم(قَاَل َرب 

 .78-*يس(َوَضَرَب لَنَا َمثاَلا َونَِسَي َخْلقَهُۖ  قَاَل َمْن يُْحيِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميمٌ )-2 

ا َوُرفَاتاا أَإِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلقاا َجِديداا)-3  .49-*االسراء(َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعَظاما

ا أَإِنَّا لََمِدينُوَن(*-4  .53-فاتالصا)أَإِذَا ِمتْنَا َوكُنَّا تَُراباا َوِعَظاما

ا ثُمَّ أَْنَشأْنَاهُ َخْلقاا آَخَرۚ  فَتَبَاَرَك ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةا فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةا )-5 ا فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحما فََخلَْقنَا الُْمْضغَةَ ِعَظاما

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقينَ   .14-*المؤمنون(َّللاَّ

ا )-6  .35-نونمؤم*ال(ْخَرُجونَ كُْم مُ نَّ أَ أَيَِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُْنتُْم تَُراباا َوِعَظاما

ْنَساُن أَلَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمهُ )-7  .3-*القيامة(أَيَْحَسُب اْْلِ

ا نَِخَرةا )-8  .11-*النازعات(أَإِذَا كُنَّا ِعَظاما

 الوريد:-ثالثا

ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفسُهُ ۖ َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل -1  .16-اْلَوِريِد(*ق)َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ
 



 :الدم-رابعا

ا َمْسفُو-1 ا َعلَىَٰ َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إاِلَّ أَْن يَكُوَن َمْيتَةا أَْو َدما ما ا أَْو لَْحَم ِخْنِزيٍر فَِإنَّهُ )قُْل اَل أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ حا

ِ بِِه ۚ فََمِن اضْ   .145-ُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيٌم(*االنعامِرْجٌس أَْو فِْسقاا أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ

اَلٍت فَاْستَْكبَُروا وَ )-2 َم آيَاٍت ُمفَصَّ فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ا ُمْجِرِمينَ فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ ( َكانُوا قَْوما

 .133-*االعراف

ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُ )ُحر ِ -3 ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر َّللاَّ يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما َمْت َعلَْيكُُم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ وذَةُ َواْلُمتََرد ِ

ِلكُْم فِْسٌق ۗ اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أََكَل السَّبُُع إاِلَّ َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَْن تَْستَقْ 
ِسُموا بِاْْلَْزاَلِم ۚ ذََٰ

ْساَلَم ِديناا ۚ فََمِن اْضُطرَّ ِدينِكُْم فاََل تَْخَشْوهُْم َواْخَشْوِن ۚ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت  لَكُُم اْْلِ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم(*المائدةفِ  ثٍْم ۙ فَِإنَّ َّللاَّ  .3-ي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِْلِ

ِ ۖ فََمِن اْضُطرَّ -4 َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر َّللاَّ َم َعلَْيكُُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ َعلَْيِهۚ   َغْيَر بَاغٍ َواَل َعاٍد َفاَل إِثَْم )إِنََّما َحرَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم(*البقرة  .173-إِنَّ َّللاَّ

ُ الْ )-5 لَْت لَكُْم أَْنفُسُكُْم أَْمًرا ۖ فََصبْر  َجِميل  ۖ َوَّللاَّ  (ُمْستَعَاُن َعلَىَٰ َما تَِصفُونَ َوَجاُءوا َعلَىَٰ قَِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب ۚ قَاَل بَْل َسوَّ

 .18-*يوسف

ا َسائِغاا ِللشَّاِربِينَ َوإِنَّ لَكُْم فِي )-6 ا فِي بُطُونِِه ِمْن بَْيِن فَْرٍث َوَدٍم لَبَناا َخاِلصا  .66-*النحل(اْْلَْنعَاِم لَِعْبَرةا ۖ نُْسِقيكُْم ِممَّ

ِ بِِه ۖ فََمِن ا)-7 َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ َم َعلَْيكُُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ َ َغفُوٌر نََّما َحرَّ ْضطُرَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل َعاٍد فَِإنَّ َّللاَّ

 .115-*النحل(َرِحيمٌ 

َرَها لَكُْم ِلتُكَ )-8 ِلَك َسخَّ
ِكْن يَنَالُهُ التَّْقَوىَٰ ِمْنكُْم ۚ َكذََٰ

َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َولََٰ ِر َلْن يَنَاَل َّللاَّ َ َعلَىَٰ َما َهَداكُْم ۗ َوَبش ِ ب ُِروا َّللاَّ

 .37-*الحج(اْلُمْحِسنِينَ 

َماَء َونَْحُن َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليفَةا ۖ قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها )-9   َويَْسِفُك الد ِ

ُس لََكۖ  قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما اَل   .30-*البقرة(تَْعلَُمونَ نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ

 .84-*البقرة(َوأَْنتُْم تَْشَهُدونَ َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَكُْم اَل تَْسِفكُوَن ِدَماَءكُْم َواَل تُْخِرُجوَن أَْنفَُسكُْم ِمْن ِديَاِركُْم ثُمَّ أَْقَرْرتُْم )-10
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 وقومه وقرون: كلمة قومورد فيها  التي ياتاْل -المبحث االول

 قوم:-اوال

ْنيَا َكَمثَِل ِريحٍ )-1 ِذِه اْلَحيَاِة الدُّ فِيَها ِصرٌّ أََصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَُموا أَْنفَُسُهْم فَأَْهلََكتْهُ ۚ َوَما َظلََمُهُم َمثَُل َما يُْنِفقُوَن ِفي َهَٰ

ِكْن أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ  ُ َولََٰ  .117-*ال عمران(َّللاَّ

وُرهُْم أَْن يُقَاتِلُوكُْم أَْو يُقَاتِلُوا قَْوَمُهْم ۚ َولَْو إاِلَّ الَِّذيَن يَِصلُوَن إِلَىَٰ قَْوٍم بَْينَكُْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرْت ُصدُ )-2

ُ لََسلََّطُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاتَلُوكُْم ۚ فَِإِن اْعتََزلُوكُْم فَلَْم يُقَاتِلُوكُْم َوأَْلقَْوا إِلَْيكُُم  ُ لَكُْم َعلَْيِهْم َسبِيالا َشاَء َّللاَّ  (السَّلََم فََما َجعََل َّللاَّ

 .90-ء*النسا

كرهوا أن وورهم الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فال تقاتلوهم،وكذلك الذين أتَوا إليكم وقد ضاقت صد

 طهم عليكمالى لسلَّ  تعيقاتلوكم،كما كرهوا أن يقاتلوا قومهم، فلم يكونوا معكم وال مع قومهم،فال تقاتلوهم، ولو شاء هللا

  ام،وانقادوقاتلوكالمشركين،ولكن هللا تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرته،فإن تركوكم فلم ي،فلقاتلوكم مع أعدائكم من 

 (1).اليكم مستسلمين،فليس لكم عليهم من طريق لقتالهم

ِ َواَل الشَّْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلقاَلَ )-3 يَن اْلبَْيَت اْلَحَراَم يَْبتَغُوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُِحلُّوا َشعَائَِر َّللاَّ ئَِد َواَل آم ِ

اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا ۘ  َعِن اْلَمْسِجِد فَْضالا ِمْن َرب ِِهْم َوِرْضَواناا ۚ َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا ۚ َواَل يَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن قَْوٍم أَْن َصدُّوكُْم 

َ َشِديُد اْلِعقَابِ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوا َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ  .2-*المائدة(لتَّْقَوىَٰ ۖ َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

ِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِطۖ  َواَل يَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن قَْوٍم )-4 اِميَن لِِلَّ َعلَىَٰ أاَلَّ تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ ۚ ِإنَّ َّللاَّ  .8-*المائدة(ِللتَّْقَوىَٰ ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ

ِ َعلَْيكُْم إِْذ َهمَّ َقْوٌم أَْن يَْبسُُطوا إِلَْيكُْم )-5 َۚ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ أَْيِديَُهْم فََكفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ   .11-*المائدة(َوَعلَى َّللاَّ

ِ َعلَْيكُْم إِْذ َجعََل فِيكُْم أَْنبِيَاَء َوَجعَلَكُْم مُ )-6 ا لُ إِْذ قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم اْذكُُروا نِْعَمَة َّللاَّ وكاا َوآتَاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحدا

 .20-*المائدة(ِمَن اْلعَالَِمينَ 

ُ لَكُْم َواَل تَْرتَدُّوا َعلَىَٰ أَْدبَاِركُْم فَتَْنقَلِ )-7  .21-*المائدة(بُوا َخاِسِرينَ يَا قَْوِم اْدُخلُوا اْْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب َّللاَّ

ِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم اَل يَْعِقلُونَ َوإِذَا نَاَدْيتُْم إِلَ )-8
ا َولَِعباا ۚ ذََٰ اَلِة اتََّخذُوَها هُُزوا  .58-*المائدة(ى الصَّ

ِ َواَل تَتَّبِعُوا أَْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَ -9 ا)قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْغلُوا فِي ِدينِكُْم َغْيَر اْلَحق  َوَضلُّوا  ْبُل َوأََضلُّوا َكثِيرا

 .77-َعْن َسَواِء السَّبِيِل(*المائدة

 .102-المائدة*(َكافِِرينَ  بَِها أَْصبَُحوا ثُمَّ  قَْبِلكُمْ  ِمنْ  قَْومٌ  َسأَلََها قَدْ )-10

 



ا فَتَْحِريُر )-11 ا ۚ َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناا َخَطأ َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَىَٰ أَْهِلِه إاِلَّ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمناا إاِلَّ َخَطأ

ٍ لَكُْم َوهَُو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَةۖ  َوإِْن َكاَن مِ  قُوا ۚ فَِإْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدو  دَّ ْن قَْوٍم بَْينَكُْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق فَِديَةٌ أَْن يَصَّ

ِ ُۗمَسلََّمةٌ إِلَ  ا ىَٰ أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة ۖ فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن تَْوبَةا ِمَن َّللاَّ ُ َعِليما  َوَكاَن َّللاَّ

ا  .92-*النساء(َحِكيما

ذَا أَْكبَُر ۖ فَلَمَّ )-12 ذَا َرب ِي َهَٰ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغةا قَاَل َهَٰ ا تُْشِركُونَ فَلَمَّ  .78-*االنعام(ا أَفَلَْت قَاَل يَا قَْوِم إِن ِي بَِريٌء ِممَّ

ْحَمِة ۚ إِن يََشأْ يُْذِهْبكُْم َوَيْستَْخِلفْ )-13 ا َيَشاءُ بَْعِدكُ   ِمنَوَربَُّك اْلغَنِيُّ ذُو الرَّ يَّ م مَّ ن ذُر ِ  (ِة قَْوٍم آَخِرينَ  َكَما أَنَشأَكُم م ِ

 .133-*االنعام

اِر ۗ إِ )-14  (نَّهُ اَل يُْفِلُح الظَّاِلُمونَ قُْل يَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَىَٰ َمَكانَتِكُْم إِن ِي َعاِمٌل ۖ َفَسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَكُوُن لَهُ َعاقِبَةُ الدَّ

 .135-*االنعام

ِكن ِي َضاَللَةٌ  بِي لَْيسَ  قَْومِ  يَا قَالَ )-15  .61-(*االعرافينَ لَمِ اْلعَا َرب ِ  ِمنْ  َرسُولٌ  َولََٰ

ِكن ِي َسفَاَهةٌ  بِي لَْيسَ  قَْومِ  يَا قَالَ )-16  .67-(*االعرافلَِمينَ اْلعَا َرب ِ  ِمنْ  َرسُولٌ  َولََٰ

ٍه َغْيُرهُ إِن ِي أََخا-17
َ َما لَكُْم ِمْن إِلََٰ ا إِلَىَٰ قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ  َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم(ُف )لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا

 .59-*االعراف

ٍه َغْيُرهُ ۚ أَفاََل تَتَّقُونَ )-11 َ َما لَكُْم ِمْن إِلََٰ ا ۗ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ  .65-*االعراف(إِلَىَٰ َعاٍد أََخاهُْم هُودا

ِمْنكُْم ِليُْنِذَركُْم ۚ َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد قَْوِم نُوٍح َوَزاَدكُْم أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءكُْم ِذْكٌر ِمْن َرب ِكُْم َعلَىَٰ َرُجٍل )-18

ِ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ   .69-*االعراف(فِي اْلَخْلِق بَْسَطةاۖ  فَاْذكُُروا آاَلَء َّللاَّ

ا ۗ قَاَل يَا قَْوِم )-19 ِذِه نَاقَةُ َوإِلَىَٰ ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلحا ٍه َغْيُرُه ۖ قَْد َجاَءتْكُْم بَي ِنَةٌ ِمْن َرب ِكُْم ۖ َهَٰ
َ َما لَكُْم ِمْن إِلََٰ اْعبُُدوا َّللاَّ

ِ ۖ َواَل تََمسُّوَها بُِسوٍء فَيَأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليمٌ  ِ لَكُْم آيَةا ۖ فَذَُروَها تَأْكُْل فِي أَْرِض َّللاَّ  .73-*االعراف(َّللاَّ

ِلكُْم  قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُْم بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَىَٰ بَاِرئِكُمْ َوإِذْ )-20
 فَاْقتُلُوا أَنْفَُسكُْم ذََٰ

ِحيمُ  اُب الرَّ  .54-قرة*الب(َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم ۚ إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

  :قَْوَمهُ  كلمة آيات ورد فيها-ثانيا

ٍه َغْيُرُه إِن ِي أََخا-1
َ َما لَكُْم ِمْن إِلََٰ ا إِلَىَٰ قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ  ُف َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم()لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا

 .59-*االعراف

ُرونَ َوَما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه )-2  .82-*االعراف(إِالَّ أَْن قَالُوا أَْخِرُجوهُْم ِمْن قَْريَِتكُْم ۖ إِنَُّهْم أُنَاٌس يَتََطهَّ

 



 .66-*االعراف(قَاَل اْلَمَْلُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك فِي َسفَاَهٍة َوإِنَّا لَنَظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِينَ )-3

ا ُمْرَسٌل مِ قَاَل اْلَمَْلُ )-4 ْن َرب ِِه ۚ قَالُوا الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اْستُْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أَتَْعلَُموَن أَنَّ َصاِلحا

 .75-*االعراف(إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُونَ 

نُْخِرَجنََّك يَا شُعَْيُب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعََك ِمْن قَْريَتِنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ ِفي ِملَّتِنَا ۚ قَاَل قَاَل اْلَمَْلُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَ )-5

 .88-*االعراف(أََولَْو كُنَّا َكاِرِهينَ 

 .90-*االعراف(اِسُرونَ َوقَاَل اْلَمَْلُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه لَئِِن اتَّبَْعتُْم شُعَْيباا إِنَّكُْم إِذاا لَخَ )-6

 .11-*مريم(َفَخَرَج َعلَىَٰ َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحىَٰ إِلَْيِهْم أَْن َسب ُِحوا بُْكَرةا َوَعِشيًّا)-7

ا أَْرَسْلنَا َولَقَدْ )-8  .25-*هود(ُمبِينٌ  نَِذيرٌ  لَكُمْ  إِن ِي قَْوِمهِ  إِلَىَٰ  نُوحا

 (نَ َمرَّ َعلَْيِه َمَْلٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ ۚ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا نَْسَخُر ِمْنكُْم َكَما تَْسَخُرو َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوكُلََّما)-9

 .38-*هود

ُؤالَ )-10 ِء بَنَاتِي هُنَّ أَْطَهُر لَكُْم ۖ فَاتَّقُوا َوَجاَءهُ قَْوُمهُ يُْهَرُعوَن إِلَْيِه َوِمْن قَْبُل َكانُوا يَْعَملُوَن السَّي ِئَاِت ۚ قَاَل يَا قَْوِم َهَٰ

َ َواَل تُْخُزوِن ِفي َضْيِفي ۖ أَلَْيَس ِمْنكُْم َرُجٌل َرِشيدٌ   .78-*هود(َّللاَّ

 .98-*هود(يَْقُدُم قَْوَمهُ َيْوَم اْلِقيَاَمِة فَأَْوَرَدهُُم النَّاَر ۖ َوبِئَْس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ )-11

ا ِمثْلَنَا َوَما نََراَك اتَّبَعََك إاِلَّ الَِّذيَن هُمْ فَقَاَل )-12 أْيِ َوَما اْلَمَْلُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما نََراَك إِالَّ بََشرا  أََراِذلُنَا بَاِدَي الرَّ

 .27-*هود(نََرىَٰ لَكُْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل بَْل َنظُنُّكُْم َكاِذبِينَ 

ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء ۚ َوهُوَ َوَما أَْرَسْلنَ )-13  (اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  ا ِمْن َرسُوٍل إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَي َِن لَُهْم ۖ فَيُِضلُّ َّللاَّ

 .4-*ابراهيم

ا َحَسناا ۚ أَفََطاَل َعلَْيكُُم اْلعَْهُد أَْم أََرْدتُْم فََرَجَع ُموَسىَٰ إِلَىَٰ قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاا ۚ قَاَل يَا قَْوِم أَلَْم يَِعْدكُْم )-14 َربُّكُْم َوْعدا

 .86-*طه(أَْن يَِحلَّ َعلَْيكُْم َغَضٌب ِمْن َرب ِكُْم فَأَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي

ِ َوقَْد َهَداِن ۚ َواَل أََخاُف َما تُْشِركُ )-15 ون ِي ِفي َّللاَّ هُ قَْوُمهُ ۚ قَاَل أَتَُحاجُّ وَن بِِه إاِلَّ أَْن َيَشاَء َرب ِي َشْيئاا ۗ َوِسَع َرب ِي َوَحاجَّ

ا ۗ أَفاََل تَتَذَكَُّرونَ   .80-*االنعام(كُلَّ َشْيٍء ِعْلما

ٍه َغْيُرهُ ۖ أَفاََل )-18 َ َما لَكُْم ِمْن إِلََٰ ا إِلَىَٰ قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ  .23-*المؤمنون(تَتَّقُونَ َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا

تُنَا آتَْينَاَها إِْبَراِهيَم َعلَىَٰ قَْوِمِه ۚنَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء ۗ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليمٌ )-17  .83-*االنعام(َوتِْلَك ُحجَّ

 .79-*طهَهَدىَٰ  َوَما قَْوَمهُ  فِْرَعْونُ  َوأََضلَّ -18



ا َرَجَع ُموَسىَٰ إِلَىَٰ )-19 َح قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاا قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي ۖ أََعِجْلتُْم أَْمَر َرب ِكُْم ۖ َوأَْلقَى اْْلَْلَواَولَمَّ

هُ إِلَْيِه ۚ قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِي َوَكاُدوا يَْقتُلُونَنِي َفالَ  تُْشِمْت ِبَي اْْلَْعَداَء َواَل تَْجعَْلِني  َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخيِه َيُجرُّ

 .150-*االعراف(َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

ِ لَْو ِشئَْت أَْهلَ )-20 ْجفَةُ قَاَل َرب  ا أََخذَتُْهُم الرَّ ْكتَُهْم ِمْن قَْبُل َوإِيَّاَي ۖ َواْختَاَر ُموَسىَٰ قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجالا ِلِميقَاتِنَا ۖ فَلَمَّ

 ۖ أَْنَت َوِليُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمَنا ۖ أَتُْهِلكُنَا بَِما فَعََل السُّفََهاُء ِمنَّا ۖ إِْن ِهَي إِالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِها َمْن تََشاُء َوتَْهِدي َمْن تََشاءُ 

 .155-*االعراف(َوأَْنَت َخْيُر اْلغَافِِرينَ 

ا ۚ َوأَْوَحْينَا إِلَىَٰ ُموَسىَٰ إِِذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمهُ أَِن اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر ۖ فَانْ َوقَطَّْعنَاهُُم اثْنَتَْي )-21 بََجَسْت َعْشَرةَ أَْسبَاطاا أَُمما

ۖ  كُلُوا ِمْن َطي ِبَاِت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْيناا ۖ قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم ۚ َوَظلَّْلنَا َعلَْيِهُم اْلغََماَم َوأَْنَزلْ  نَا َعلَْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوىَٰ

ِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ   .160-(*االعرافَما َرَزْقنَاكُْم ۚ َوَما َظلَُمونَا َولََٰ

ِلكُْم َخْيٌر ْذ قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُْم بِات َِخاِذكُُم اْلعِ )ا-22
ْجَل فَتُوبُوا إِلَىَٰ بَاِرئِكُْم فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذََٰ

ِحيمُ  اُب الرَّ  .54-*البقرة(لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم ۚ إِنَّهُ هَُو التَّوَّ

يَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَىَٰ َخْوٍف ِمْن )-23 فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أَْن يَْفتِنَُهْم ۚ َوإِنَّ فِْرَعْوَن لَعَاٍل ِفي اْْلَْرِض فََما آَمَن ِلُموَسىَٰ إاِلَّ ذُر ِ

 .83-*يونس(َوإِنَّهُ لَِمَن اْلُمْسِرفِينَ 

 :القرون)القوم(-ثالثا

ا)-1  .98-*مريم(َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكزا

هلكهم ن قومك، نملكفار قبل قومك، ما ترى منهم أحًدا وما تسمع لهم صوتًا، فكذلك ا قوموكثيًرا أهلكنا أيها الرسول من 

 (2).وفي هذا تهديد ووعيد بإهالك المكذبين المعاندين ،كما أهلكنا السابقين من قبلهم

ِلَك َْليَاٍت ۖ أَفاََل َيْسَمعُونَ أََولَْم يَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن )-2
      (قَْبِلِهْم ِمَن اْلقُُروِن يَْمشُوَن فِي َمَساِكنِِهْم ۚ ِإنَّ فِي ذََٰ

 .26-*السجدة

 .3-*ص(َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن فَنَاَدْوا َواَلَت ِحيَن َمنَاٍص )-3

ل وقت قَبو الوقت المشركين،فاستغاثوا حين جاءهم العذاب ونادوا بالتوبة،وليسكثيًرا من األمم أهلكناها قبل هؤالء 

 ( 3).توبة،وال وقت فرار وخالص مما أصابهم

ْن أَْنَجْينَا)فَلَْواَل َكاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو بَِقيٍَّة يَْنَهْوَن َعِن اْلفََساِد فِي اْْلَْرِض إِالَّ قَِليالا مِ -4     ِمْنُهْم ۗ َواتَّبََع  مَّ

 .116-الَِّذيَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فِيِه َوَكانُوا ُمْجِرِميَن(*هود

ِلَك َْليَاٍت -5
(*طه)أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمَن اْلقُُروِن يَْمشُوَن فِي َمَساِكنِِهْم ۗ إِنَّ فِي ذََٰ  .128-ِْلُوِلي النَُّهىَٰ

 



َ قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن اْلقُُرونِ -6 ةا َوأَْكثَُر َجْمعاا ۚ )قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَىَٰ ِعْلٍم ِعْنِدي ۚ أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ  َمْن هَُو أََشدُّ ِمْنهُ قُوَّ

 .78-َواَل يُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُموَن(*القصص

(*طه)قَاَل فََما -7  .51-بَاُل اْلقُُروِن اْْلُولَىَٰ

 .31-)ثُمَّ أَْنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرناا آَخِريَن(*المؤمنون-8

 .42-)ثُمَّ أَْنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قُُروناا آَخِريَن(*المؤمنون-9

(*الفر-10 ِلَك َكثِيرا
س ِ َوقُُروناا بَْيَن ذََٰ ا َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ  .38-قان)َوَعادا

 .36-)َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن هُْم أََشدُّ ِمْنُهْم بَْطشاا فَنَقَّبُوا فِي اْلباَِلِد َهْل ِمْن َمِحيٍص(*ق-11

ا َظلَُموا ۙ َوَجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت َوَما َكا-12 ِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم )َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّ
نُوا ِليُْؤِمنُوا ۚ َكذََٰ

 .13-اْلُمْجِرِميَن( *يونس

َ قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن اْلقُُرونِ -13 ةا َوأَْكثَُر )قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَىَٰ ِعْلٍم ِعْنِديۚ  أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ    َمْن هَُو أََشدُّ ِمْنهُ قُوَّ

 .78-ا ۚ َواَل يُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُموَن(*القصصَجْمعا 

عد موسى بوراة أي في مقابلته وكان أعلم بني إسرائيل بالت ،إنما أوتيته أي المال على علم عندي قارون لقومه قال

جمعا  وةً وأكثرنه قممن هو أشد  ،األممأي االقوام او وهارون قال تعالى أَولم يعلم أن هللا قد أهلك من قبله من القرون

 (4).ال حسابنار بلعلمه تعالى بها فيدخلون ال ،أي هو عالم بذلك ويهلكهم هللا وال ي سأل عن ذنوبهم المجرمون،للمال

14-( 
   (ِلَك َْليَاٍت ۖ أَفاََل يَْسَمعُونَ أََولَْم يَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمَن اْلقُُروِن يَْمُشوَن ِفي َمَساِكنِِهْمۚ  إِنَّ فِي ذََٰ

 .26-*السجدة

في ،اكنهمشون في مسهم يماألمم بكفرو قوامأي يتبيَّن لكفار مكة إهالكنا كثيرا من اال ،أو لم يهِد لهم كم أهلكنا من قبلهم

 (5).اتعاظودبر تسماع  ،ايأفال يسمعون ة هللا،إن في ذلك آليات دالالت على قدر،أسفارهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا

ْن لَكُْم َوأَْرَسْلنَ )-15 ا َوَجعَْلنَا أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاهُْم فِي اْْلَْرِض َما لَْم نَُمك ِ ا السََّماَء َعلَْيِهْم ِمْدَرارا

 .6-*االنعام(ذُنُوبِِهْم َوأَْنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرناا آَخِرينَ اْْلَْنَهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكنَاهُْم بِ 

 .74-*مريم(َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن هُْم أَْحَسُن أَثَاثاا َوِرئْياا)-16

 (بََصائَِر ِللنَّاِس َوهُداى َوَرْحَمةا لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن اْْلُولَىَٰ )-17

 .43-*القصص

ِكنَّا أَْنَشأْنَا قُُروناا فَتََطاَوَل َعلَْيِهُم اْلعُُمُر ۚ َوَما كُْنَت ثَاِوياا فِي أَْهِل َمْديََن تَتْلُو َعلَْيهِ )-18
ِكنَّا كُنَّا ُمْرِسِلينَ َولََٰ  (ْم آيَاتِنَا َولََٰ

 .45-قصص*ال

 



  االقوام التي عذبها واهلكها هللا بوسائل عدة.-ثانيالمبحث ال

 كما في قوله تعالى: :االقوام الغابرة وهالك انواع عذاب في القرآن ورد

ْيَحةُ اْن أََخذَتْهُ ُهْم مَ َوِمنْ  فَُكالًّ أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصباا)-1  ْفنَا بِِه اْْلَْرَض َوِمْنُهْم َوِمْنُهْم َمْن َخسَ لصَّ

ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُ   .40-(*العنكبوتْظِلُمونَ ْم يَ َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن َّللاَّ

وم لوط، قد،وهم أرسلنا عليهم حجارة من طين منضو من: فمنهم مفأخذنا كال من هؤالء المذكورين بعذابنا بسبب ذنبه

 ،وهم قوم  غرقناومنهم َمن أخذته الصيحة،وهم قوم صالح وقوم شعيب،ومنهم َمن خسفنا به األرض كقارون،ومنهم َمن أ

ه،ولم يكن هللا ليهلك هؤالء بذنوب غيرهم،فيظلمهم بهالكه م نوا أنفسههم كا،ولكن بغير استحقاق منوح وفرعون  وقوم 

 (6).يظلمون بتنعمهم في نِعَم ربهم وعبادتهم غيره

ا وَ )-2 ِس  َوقُُروناا بَْيَن ذَِلَك َكثِيرا ا َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ اتَ ْمثَاَل َوكاُلًّ تَبَّْرنَا ْبنَا لَهُ اْْلَ  َضرَ كاُلًّ َوَعادا   .          38-(*الفرقانتْبِيرا

ِس  َوثَُمودُ َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ )-3 بَّعٍ كُلٌّ َكذََّب تُ أَْصَحاُب اْْلَْيَكِة َوقَْوُم وَ *َواُن لُوٍط ُن َوِإخْ ْرَعوْ َوَعاٌد َوفِ  *َوأَْصَحاُب الرَّ

ِل بَْل هُْم فِي لَْبٍس  سَُل فََحقَّ َوِعيِد أَفَعَيِينَا بِاْلَخْلِق اْْلَوَّ  .14-13-12-(*قَجِديدٍ   َخْلقٍ  ِمنْ الرُّ

 كل نوع من العذاب والهالك حسب ما ورد في القرآن الكريم وكما يلي: وسيتم استعراض

 :الغرق والطوفان-اوال

 قوم نوح:  هالك-1

ا فَأََخذَهُُم الطُّوفَاُن -أ ا إِلَىَٰ قَْوِمِه فَلَبَِث فِيِهْم أَْلَف َسنٍَة إِالَّ َخْمِسيَن َعاما  .14-َظاِلُموَن*العنكبوت(َوهُْم )َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا

 .77-(*االنبياء)َونََصْرنَاهُ ِمَن اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَُّهْم َكانُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَْغَرْقنَاهُْم أَْجَمِعينَ -ب

 :فرعون وجنوده بالغرق هالك -2

 .50-*البقرةَوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنظُُرونَ َوإِْذ فََرْقنَا بِكُُم اْلبَْحَر فَأَْنَجْينَاكُْم -أ

  :مملكة سبأ بالسيل والطوفان هالك-3 

ُهْم بِ )-أ ٰـَ ْلنَ تِِهمْ َجنَّ فَأَْعَرُضواْ فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل ٱْلعَِرِم َوبَدَّ ن ِسْدٍر َواتَْى أُكٍُل َخْمٍط َوأَثْلٍ ذَ  َجنَّتَْيِن ٰـَ قَِليٍل*ذَِلَك  َوَشْىء م 

ُهْم بَِما َكفَُرواْ َوَهْل نُْجِزى إِالَّ ٱْلَكفُورَ  ٰـَ  .17-16-سبأ(*َجَزْينَ

 هالك بامواج البحر:-4

نَ اِصفا قَ أَْم أَِمنتُْم أَن يُِعيَدكُْم فِيِه تَاَرةا أُْخَرىَٰ فَيُْرِسَل َعلَْيكُْم )-أ يحِ فَيُغْ  ا م  تَِجُدواْ لَكُْم َعلَْينَا بِِه الَ  ِرقَكُم بَِما َكفَْرتُْم ثُمَّ ٱلر 

 .69-اْلسراء(*تَبِيعاا

ء شيكل  دمرتيدة، أم أمنتم أيها الناس ربكم، وقد كفرتم به أن يعيدكم في البحر مرة أخرى، فيرسل عليكم ريًحا شد

 (7).رةذثقال فإن هللا لم يظلمكم م ،عليه، فيغرقكم بسبب كفركم،ثم ال تجدوا لكم علينا أي تبعة ومطالبة تمر

 



 :الهالك بالريح-نياثا

 الباردة عالية السرعة : الريح-1

ا َعاٌد فَأُْهِلُكواْ بِِريحٍ َصْرَصٍر َعاتِيَةٍ )أ-أ  . 6-*الحاقة(َوأَمَّ

 .شديدةوالصوت قوية  عالية باردة وأما عاد فأهلكوا بريح

  ريح شديدة البرودة:-2

ا فِي )-أ ا َصْرَصرا ۖ  َوهُْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا ْنيَا ۖ َولَعَذَاُب اْْلِخَرِة أَْخَزىَٰ أَيَّاٍم نَِحَساٍت ِلنُِذيقَُهْم َعذَاَب اْلِخْزيِ ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

 .16-*فصلت(اَل يُْنَصُرونَ 

ي الحياة وان فلنذيقهم عذاب الذل واله،فأرسلنا عليهم ريًحا شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات عليهم

 ( 8).،ولَعذاب اآلخرة أشد ذال وهواًنا،وهم ال ي ْنَصرون بمنع العذاب عنهمالدنيا

 :ريح باردة وشديدة ومستمرة-3

ا صَ رِ ِهْم َكذَّبَْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعذَابِى َونُذُِر * إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَيْ )-أ ْستَِمر  * تَنزِ ْرَصراا فِى يَ يحا َكأَنَُّهْم عُ ٱلنَّاَس ْوِم نَْحٍس مُّ

نقَِعرٍ    .20-19-18-(*القمرأَْعَجاُز نَْخٍل مُّ

إنه كان ،ان بهكذبت عاد هوًدا فعاقبناهم،فكيف كان عذابي لهم على كفرهم،ونذري على تكذيب رسولهم،وعدم اإليم

م أو الشؤ مستمر دائم موشئم اي إنا أرسلنا عليهم ريحا صْرصرا أي شديدة الصوت في يوم نحس،عظيًما مؤلًما

 لهالكالعذاب وابليهم عإنَّا أرسلنا عليهم ريًحا شديدة البرد،في يوم شؤم مستمر ،قويه وكان يوم األربعاء آخر الشهر

 ادهم،،تقتلع الناس من مواضعهم على األرض فترمي بهم على رؤوسهم،فتدق أعناقهم ويفصل رؤوسهم عن أجس

 (9).فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله

 ريح شديدة عالية السرعة كثيفة الغبار:-4

ذَا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا ۚ بَْل هَُو َما اْستَْعَجْلتُْم بِهِ )-أ ا ُمْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهَٰ ا َرأَْوهُ َعاِرضا ُر  * ۖ ِريٌح فِيَها َعذَاٌب أَِليمٌ فَلَمَّ تَُدم ِ

ِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ 
 .25-24-*االحقاف(كُلَّ َشْيٍء بِأَْمِر َرب َِها فَأَْصبَُحوا اَل يَُرىَٰ إاِلَّ َمَساِكنُُهْم ۚ َكذََٰ

 .فقط  خربةال ريح شديدة عالية السرعة محملة بالغبار تدمر كل شيء من الدواب والبشر وبقيت مساكنهم

  )فيها حصى(:الحاصبالريح -5

ُهم ِبسَ )-أ ٰـَ ْينَ ا إاِلَّ اَل لُوٍط نَّجَّ ِصبا ٰـَ  .34-القمر(*َحرٍ إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َح

ا فََستَْعلَ )-ب ِصبا ٰـَ ن فِى ٱلسََّماء أَن يُْرِسَل َعلَْيكُْم َح  . 17-الملك(*نَِذيرِ   َكْيفَ ُمونَ أَْم أَِمنتُْم م 

 .68-*االسراء(بِكُْم َجانَِب اْلبَر ِ أَْو يُْرِسَل َعلَْيكُْم َحاِصباا ثُمَّ اَل تَِجُدوا لَكُْم َوِكيالا أَفَأَِمْنتُْم أَْن يَْخِسَف )-ت

 :الصيحة-ثالثا

ٰـَ  َوأََخذَ ٱلَِّذينَ )-1 ْيَحةُ فَأَْصبَُحواْ فِى ِديَاِرِهْم َج   .67-هود(*نَ ثِِميَظلَُمواْ ٱلصَّ

ِحَدةا فََكانُواْ َكَهِشيِم ٱْلُمْحتَِظرِ إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم )-2  .31-القمر(*َصْيَحةا وَٰ



 حظيرة سياج يستخدمإنا أرسلنا عليهم جبريل،فصاح بهم صيحة واحدة،فبادوا عن آخرهم،فكانوا كالزرع اليابس الذي 

 (10).اإلبل والمواشيلحبس 

ا لََها )-3 ِحَدةا مَّ  .15-ص(*ِمن فََواقٍ َوَما يَنظُُر َهـُؤْلء إاِلَّ َصْيَحةا وَٰ

،أي جوعا من رواحدة ما له صيحة او نفخةوما ينتظر هؤالء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم، إال 

 (11).دون الحاجة الى صيحة ثانية

 :الخسف-رابعا

ِ َوَما َكاَن ِمَن ٱْلُمنتَِصِرينَ َفَخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه ٱْلْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمن فِئٍَة يَنُصُرونَهُ ِمن )-1  . 81-*القصص(ُدوِن ٱلِلَّ

ْيَحةُ َوِمْنهُ )-2 ْم َمْن َخَسْفنَا بِِه اْْلَْرَض َوِمْنُهْم فَُكالًّ أََخْذنَا بِذَْنبِِه ۖ فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصباا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصَّ

ِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ َمْن أَْغَرْقنَا ۚ َوَما  ُ ِليَْظِلَمُهْم َولََٰ  .40-(*العنكبوتَكاَن َّللاَّ

ُ بِِهُم ٱْل)-3  .45-النحل*(ونَ ذَاُب ِمْن َحْيُث الَ يَْشعُرُ تِيَُهُم ٱْلعَ ْو يَأْ أَ ْرَض أَفَأَِمَن ٱلَِّذيَن َمَكُرواْ ٱلسَّي ئَاِت أَن يَْخِسَف ٱلِلَّ

ونه وال ال ي ِحسُّ  ن مكانالمدبِّرون للمكايد أن يخسف هللا بهم األرض كما فعل بقارون،أو يأتيهم العذاب مأفأمن الكفار 

 ،ابهجين من عذال ناوفما هم بسابقين هللا وال فائتيه ،يتوقعونه،أو يأخذهم العذاب،وهم يتقلبون في أسفارهم وتصرفهم

ن أخذه موفهم من األموال واألنفس والثمرات،أو في حال خ ألنه القوي الذي ال يعجزه شيء،أو يأخذهم هللا بنقص

 (12).رحيم بهم لهم،فإن ربكم لرؤوف بخلقه

ِكَسفاا ْرَض أَْو نُْسِقْط َعلَْيِهْم أَفَلَْم يََرْوا إِلَىَٰ َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض ۚ إِْن َنَشأْ نَْخِسْف بِِهُم اْْلَ )-4

ِلَك َْليَةا ِلكُل ِ َعْبٍد ُمنِيبٍ 
 .9-*سبأ(ِمَن السََّماِء ۚ ِإنَّ فِي ذََٰ

ض مما ماء واألرن السأفلم ير هؤالء الكفار الذين ال يؤمنون باآلخرة عظيم قدرة هللا فيما بين أيديهم وما خلفهم م

 عذابعًا من الهم قطإن نشأ نخسف بهم األرض، كما فعلنا بقارون، أو ننزل علي ،يبهر العقول، وأنهما قد أحاطتا بهم

اهرة ظلَداللة  درتناإن في ذلك الذي ذكرنا من ق ،، كما فعلنا بقوم شعيب، فقد أمطرت السماء عليهم ناًرا فأحرقتهم

 (13).لكل عبد راجع إلى ربه بالتوبة، ومقر له بتوحيده،ومخلص له في العبادة

 .68-*االسراء(ُدوا لَكُْم َوِكيالا ثُمَّ اَل تَجِ  اِصبااحَ كُْم أَِمْنتُْم أَْن يَْخِسَف بِكُْم َجانَِب اْلبَر ِ أَْو يُْرِسَل َعلَيْ أَفَ )-5

،ثم ال تجدوا ء فتقتلكمن السمامعن عذاب هللا، فأمنتم أن تنهار بكم األرض خسفًا،أو ي ْمطركم هللا بحجارة  أَغفَْلتم أيها الناس

 (14).أحًدا يحفظكم ِمن عذابه

 :الحجارةالعذاب والهالك ب -خامسا

ِمْنكُْم أََحٌد إِالَّ اْمَرأَتََك ۖ إِنَّهُ  قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا ُرسُُل َرب َِك َلْن يَِصلُوا إِلَْيَك ۖ فَأَْسِر بِأَْهِلَك بِِقْطعٍ ِمَن اللَّْيِل َواَل يَْلتَِفتْ )-1

ْبُح ِبقَِريبٍ ُمِصيبَُها َما  ْبُح ۚ أَلَْيَس الصُّ َمةا  *أََصابَُهْم ۚ إِنَّ َمْوِعَدهُُم الصُّ َسوَّ ْنُضوٍد مُّ يٍل مَّ ن ِسج  َوأَْمَطْرنَا َعلَْيَها ِحَجاَرةا م 

ِلِميَن بِبَِعيدٍ  *ِعنَد َرب كَ  ٰـَ  .82-81-هود(*َوَما ِهى ِمَن ٱلظَّ

 



يبها ك إنه مصامرأت بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت منكم أحد إالقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر 

التي  ريتهمقفلما جاء أمرنا بنزول العذاب بهم جعلنا عالي ،ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

ى بعض ها إلكانوا يعيشون فيها سافلها فقلبناها،وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلِّب متين،قد ص فَّ بعض

لوط  على قوم هللا حجارة األرض،وما هذه الحجارة التي أمطرها بهمتتابعة،معلَّمة عند هللا بعالمة معروفة ال تش

د على هللا،من كفار قريش ببعيد أن ي ْمَطروا بمثلها  (15).وفي هذا تهديد لكل عاص متمّرِ

ِب ٱْلِفيِل * أَلَْم يَ )-2 ٰـَ  * تَْرِميِهم بِِحَجاَرٍة َل َعلَْيِهْم َطْيراا أَبَابِيلَ ْضِليٍل َوأَْرسَ  فِى تَ َدهُمْ ْجعَْل َكيْ أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَح

يلٍ  ن ِسج   .4-1-الفيل(*م 

 :الجوع والعطش وضيق اْلرزاق-سادسا

                                                       ومن اسباب الجوع ما يأتي:                                                            

 :بسبب شركهم باهلل جوع اهل مكة-1

ْطَمئِنَّةا يَأْتِيَها )-أ ُ َمثاَلا قَْريَةا َكانَْت ءاِمنَةا مُّ ن كُل  مَ َها َرغَ ْزقُ رِ َوَضَرَب ٱلِلَّ ا م  ُ ِلبَاَس َكاٍن فََكفََرْت بِأَْنعُِم ٱلِلَِّ دا  فَأَذَاقََها ٱلِلَّ

  .112-النحل(*ٱْلُجوعِ َوٱْلَخْوِف بَِما َكانُواْ يَْصنَعُونَ 

ال من كل نيئًا سهكانت في أمان من االعتداء،واطمئنان ِمن ضيق العيش،يأتيها رزقها ه  وضرب هللا مثال بلدة مكة 

كان  ذي،اللمسلمينجيش ا جهة،فجحد أهل ها نِعََم هللا عليهم،وأشركوا به،ولم يشكروا له،فعاقبهم هللا بالجوع والخوف من

   (16).خيفهم وذلك بسبب كفرهم وصنعهم الباطلي

  :الزكاة والصدقةالجوع بسبب منع -2

 كما في قوله تعالى:

ب َِك اَل يَْستَثْنُوَن* َطاَف َعلَيْ ُمْصبِِحيَن* وَ  نََّهاْصِرمُ إِنَّا بَلَْونَاهُْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لَيَ )-أ ن رَّ َها َطائٌِف م ِ

ِريمِ  وا َوهُْم يَن* فَانَطلَقُ  َصاِرمِ وا َعلَى َحْرثِكُْم إِن كُنتُمْ فَتَنَاَدوا ُمْصبِِحيَن* أَِن اْغدُ  * َوهُْم نَائُِموَن* فَأَْصبََحْت َكالصَّ

ْسِكينٌ   . 25لى ا17- القلم*(يَتََخافَتُوَن* أَن الَّ يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيكُم م ِ

 فيتولما و ،حتى يعطي كل ذي حق حقه كانت له جنة ،وكان ال يدخل بيته ثمرة منهاوشيخ  رجل قال ابن عباس: كان

 ر أموالهمحتى تكث ،امشيئا هذا العوالمساكين فقراء الطغوا وبغوا وتعاهدوا أال يعطوا أحدا من من بنيه ه تورثفان الشيخ 

 أوسطهم كما قال تعالى : او فرضي بذلك منهم أربعة، وسخط الخامس

  .28-(*القلملَْواَل تَُسب ُِحونَ قَاَل أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُْل لَكُْم )-ب

  .17-(*القلمإْذ أَقََسُموا ِليَْصِرُمنََّها ُمْصبِِحينَ )-ت

بَاح َكْي اَل يَْشع ر بِِهْم ايَْقَطع وَن ثَمَ  ْم  ي ْعط  الحتى  ،اْلَمَساِكينالفقراء َرَها َوْقت الصَّ ِبِه  أَب وه ْم يَتََصدَّق َما َكانَ كْنَها مِ ونَه 

  (17).ولكن لم يفلحوا في أمرهم،وتعاهدوا على ذلك ،ِمْنَهاَعلَْيِهْم 

  الجوع بسبب عدم االيمان باهلل:-3

 تعالى:  كما في قوله،فى قصة المؤمن والكافر في سورة الكهف عذاب الجوع ذكر



ْرعاا *ِكْلتَا اْلَجنَّتَيِْن زَ نَْخٍل َوَجعَْلنَا بَْينَُهَما فَْفنَاهَُما بِ َوحَ اٍب ْعنَ أَ َواْضِرْب لَُهْم َمثاَلا َرُجلَْيِن َجعَْلنَا ِْلََحِدِهَما َجنَّتَْيِن ِمْن )-أ

ا ْرنَا ِخاَللَُهَما نََهرا هُ أَنَا أَْكثَُر ِمْنَك َماالا َل ِلَصاِحبِِه َوهَُو يَُحاِورُ  ثََمٌر فَقَااَن لَهُ *َوكَ  آتَْت أُكُلََها َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َشْيئاا َوفَجَّ

ا*َوَدَخَل َجنَّتَهُ َوهَُو َظاِلٌم ِلنَْفِسِه قَاَل َما أَُظنُّ   َعزُّ َوأَ  َمةا َولَئِْن ُرِدْدُت إِلَى َرب ِي ا*َوَما أَظُنُّ السَّاَعَة قَائِ َهِذِه أَبَدا  تَبِيدَ   أَنْ نَفَرا

ا ِمْنَها ُمْنقَلَباا  .36 -35-34-33- 32 -الكهف*(َْلَِجَدنَّ َخْيرا

ولكن ما لدى ،حدائق وزرعمنهما  ولكل واحد، وكان أحدهما مؤمنا واآلخر كافرا، متجاورينرجلين الأن هذين 

ولديه اوالد بستانين، فلديه،وأما الكافر ،فالمؤمن كان يشكر هللا على مارزقه من خير الكافر اكثر رزقا من المؤمن

فجحد اآلخرة  انه اكثر ماال  واوالد منه،واخذ يباهي المؤمن اغتر بما خوله هللا به في الدنيا، اكثر من المؤمن،وقد

      وجاء في قوله تعالى: وادعى أنها إن وجدت ليجدن عند ربه خيرا مما هو فيه، وسمعه صاحبه يقول ذلك 

اَك  ،قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوهَُو يَُحاِوُرهُ )             .37-(*الكهفَرُجالأََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ُِب َكفَّْيِه َعَلىَٰ ):اوثمار بساتينه،كما جاء في قوله تعالى محاصيله فدمرت  هللا جاء أمروقد 

اَما أَْنفََق فِيَها َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَىَٰ عُُروِشَها َويَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُْشِرْك   (18).42-(*الكهفبَِرب ِي أََحدا

 :أصحاب الرسالجوع الذي اصاب -4

س ِ َوثَُمودُ )-أقال تعالى فيهم:،                                                                .12-ق )*َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوأَْصَحاُب الرَّ

وعهْم فَمَ  ْشَجارهمْ ْت أَ فََجفَّ  اأْلَْنبِيَاءَ  أَْذَربِيَجاَن قَتَل وامن  أصحاب الرس ه ْم قَْوم ،بَّاسَوقَاَل اِْبن عَ  ر  وًعا َوَعَطًشاَوز   (19).ات وا ج 

 .الخوف وتسليط اْلعداء والذل وكثرة القتل والحروب-سابعا

 ة،وم القياميلة إلى إلى ذلك الهوان والذ وأضاف،بني إسرائيل فجعلهم فرقاً كثيرة بههذا النوع من العذاب عذب هللا ان 

 كما في قوله تعالى: 

 ( لََسِريُع اْلِعقَاِب ۖ َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيمٌ َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبعَثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَىَٰ يَْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن يَُسوُمُهْم سُوَء اْلعَذَاِب ۗ إِنَّ َربَّكَ )-1

 .167-*االعراف

إن ،قيامةلى يوم الإلذالل إإعالًما صريًحا ليبعثن على اليهود َمن يذيقهم سوء العذاب واان هللا يبين واذكر أيها الرسول 

 (20).ربك لسريع العقاب ِلَمن استحقه بسبب كفره ومعصيته،وإنه لغفور عن ذنوب التائبين رحيم بهم

لَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُو)-2 ِ ُضِربَْت َعلَْيِهُم الذ ِ ِ َوُضِربَ لنَّاِس َوبَاُءواٍل ِمَن َحبْ وَ ا إاِلَّ بَِحْبٍل ِمَن َّللاَّ ْت َعلَْيِهُم اْلَمْسَكنَةُ ۚ ا بِغََضٍب ِمَن َّللاَّ

ِ َويَْقتُلُوَن اْْلَْنبِيَا ِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ
ِلَك بِ غَْيِر حَ َء بِ ذََٰ

ٍ ۚ ذََٰ  .112-(*ال عمراننَ وا يَْعتَُدوَما َعَصْوا َوَكانُ ق 

ِجدوا،إال بع ن الناس م وعهد هللاهد من جعل هللا الهوان والصغار أمًرا الزًما ال يفارق اليهود،فهم أذالء محتقرون أينما و 

 حقين له مستيأمنون به على أنفسهم وأموالهم،وذلك هو عقد الذمة لهم وإلزامهم أحكام اإلسالم،رجعوا بغضب من هللا

ليهم ععله هللا لذي جاذلك ،،وض ربت عليهم الذلَّة والمسكنة، فال ترى اليهوديَّ إال وعليه الخوف والرعب من أهل اإليمان

أهم على هذا إال ارت جاوزهم لمعاصي،وتلكابهم بسبب كفرهم باهلل،وتجاوزهم حدوده،وقَتْلهم األنبياء ظلًما واعتداء،وما جرَّ

 (21).حدود هللا



ن فَْوقِكُْم قُْل هَُو )-3 ا م  ا َويُذِ أَ أَْرُجِلكُْم  ن تَْحتِ ْو مِ أَ ٱْلقَاِدُر َعلَىَٰ أَن يَْبعََث َعلَْيكُْم َعذَابا يَق بَْعَضكُْم بَأَْس ْو يَْلبَِسكُْم ِشيَعا

ِت لَعَلَُّهْم يَْفقَُهون ٰـَ ُف ٱْليَ  .65-اْلنعام(*بَْعٍض ٱْنظُْر َكْيَف نَُصر 

،وما و الطوفانْجم أوجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذابًا ِمن فوقكم كالرَّ  هللا عز محمد ان قل أيها الرسول

 انظر،ًضاكم بعأشبه ذلك،أو من تحت أرجلكم كالزالزل والخسف،أويخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقًا متناحرة يقتل بعض

ع حججنا الواضح أيها الرسول  (22).لهؤالء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا ةكيف ن نّوِ

 )تحويل االنسان الى حيوان(:المسخ-ثامنا

وا ن خالفمن بني اسرائيل،الذي كما حدث الصحاب السبت المخلوق،مثل نسخ بعض البشر في صورة التغيير المسخ

 ء في قوله،كما جاتاعتدوا في السبوقد عذب هللا بني إسرائيل عندما ، من انسان الى خنازير وقرود فمسخهم امر هللا

  تعالى:

ُ َوَغِضَب َعلَْيِه َوَجعََل ِمنْ )-2 ِ ۚ َمْن لَعَنَهُ َّللاَّ ِلَك َمثُوبَةا ِعْنَد َّللاَّ
ُهُم اْلِقَرَدةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد قُْل َهْل أُنَب ِئُكُْم بَِشر ٍ ِمْن ذََٰ

ئَِك َشرٌّ َمَكاناا َوأَضَ 
 .60-*المائدة(لُّ َعْن َسَواِء السَّبِيلِ الطَّاغُوَت ۚ أُولََٰ

هم الذين نهم أسالفإ،سقينقل أيها النبي للمؤمنين هل أخبركم بمن ي جاَزى يوم القيامة جزاًء أشدَّ ِمن جزاء هؤالء الفا

كما وتكبرهم، ترائهمبعصيانهم واف،قهم،فجعل منهم القردة والخنازيرطردهم هللا من رحمته وَغِضب عليهم،وَمَسَخ َخلْ 

ي الدنيا ْعي هم فضلَّ سَ ووهو كل ما ع بِد من دون هللا وهو راٍض،لقد ساء مكانهم في اآلخرة، ،كان منهم ع بَّاد الطاغوت

 .عن الطريق الصحيح

ِسئِينَ اْ قَِرَدةا خَ كُونُو ُهمْ َولَقَْد َعِلْمتُُم ٱلَِّذيَن ٱْعتََدواْ ِمنكُْم فِى ٱلسَّْبِت فَقُْلنَا لَ )-1   .65-البقرة*(ٰـَ

 اعون وجور السلطان:والط ءاْلمراض والبال-عاشرا

م بهن وأعوذ ذا ابتليتإن خمس روى ابن ماجه عن عبدهللا بن عمر قال: أقبل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجري

 :باهلل أن تدركوهن

 .ضواهم الذين مي أسالففيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن مضت فلم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إال فشى  -1

 .ولم ينقصوا المكيال والميزان إال أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم -2

 .ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إال منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم لم يمطروا -3

 . سلط هللا عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهمولم ينقضوا عهد هللا ورسوله إال -4

 (23) .وما لم تحكم أئمتهم بكتاب هللا ويتخيروا مما أنزل فيه إال جعل هللا بأسهم بينهم -5

 

 

 



 والفبيلة والعشيرة.  والناس البشر-المبحث الثالث

 البشر:-اوال 

ا َواَل يُْشرِ قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُكُْم يُوَحىَٰ )-1 هٌ َواِحٌد ۖ فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َرب ِِه فَْليَْعَمْل َعَمالا َصاِلحا ُهكُْم إِلََٰ
ْك إِلَيَّ أَنََّما إِلََٰ

ا  .110-*الكهف(بِِعبَاَدِة َرب ِِه أََحدا

َ يَ )-2 ِكنَّ َّللاَّ ُمنُّ َعلَىَٰ َمْن َيَشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ۖ َوَما َكاَن لَنَا أَْن نَأْتِيَكُْم بِسُْلَطاٍن قَالَْت لَُهْم ُرسُلُُهْم إِْن نَْحُن إاِلَّ َبَشٌر ِمثْلُكُْم َولََٰ

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ  ۚ  َوَعلَى َّللاَّ ِ  .11-*ابراهيم(إاِلَّ بِِإْذِن َّللاَّ

ِ َوأَِحبَّاُؤهُ ۚ)-3 ْن َخلََق ۚ يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َوقَالَِت اْليَُهوُد َوالنََّصاَرىَٰ نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ بُكُْم بِذُنُوبِكُْم ۖ بَْل أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ  قُْل فَِلَم يُعَذ ِ

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۖ َوإِلَْيِه اْلَمِصيرُ  ُب َمْن َيَشاُء ۚ َولِِلَّ  .18-*المائدة(َويُعَذ ِ

4-( َ ُ َعلَىَٰ َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ۗ قُْل َمْن أَْنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِهِ  َوَما قََدُروا َّللاَّ ا  َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَْنَزَل َّللاَّ ُموَسىَٰ نُورا

ا ۖ َوعُل ِْمتُْم َما لَْم تَْعلَُموا ُ ۖ ثُمَّ ذَْرهُْم فِي  َوهُداى ِللنَّاِس ۖ تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدوَنَها َوتُْخفُوَن َكثِيرا أَْنتُْم َواَل آبَاُؤكُْمۖ  قُِل َّللاَّ

 .91-*االنعام(َخْوِضِهْم يَْلعَبُونَ 

ِ َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۖ يَْدعُوكُْم ِليَْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم َويُ )-5 َركُْم إِلَىَٰ أََجٍل مُ قَالَْت ُرسُلُُهْم أَفِي َّللاَّ ىۚ  َؤخ ِ َسمًّ

ا َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتُونَا بِسُْلطَ   .10-*ابراهيم(اٍن ُمبِينٍ قَالُوا إِْن أَْنتُْم إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا تُِريُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمَّ

ذَا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمبِينٌ َولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَقُولُوَن إِنََّما يُعَل ُِمهُ بََشٌرۗ  ِلَساُن الَِّذي يُْلِحُدو)-6
 .103-*النحل(َن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَٰ

حْ )-7 ذَا إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم ۖ أَفَتَأْتُوَن الس ِ وا النَّْجَوى الَِّذيَن َظلَُموا َهْل َهَٰ  .3-*االنبياء(َر َوأَْنتُْم تُْبِصُرونَ اَلِهيَةا قُلُوبُُهْمۗ  َوأََسرُّ

َل َعلَْيكُْم َولَْو َشافَقَاَل )-8 ذَا إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم يُِريُد أَْن يَتَفَضَّ ُ َْلَْنَزَل َماَلئَِكةا َما اْلَمَْلُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهَٰ َء َّللاَّ

ِلينَ  ذَا فِي آبَائِنَا اْْلَوَّ  .24-*المؤمنون(َسِمْعنَا بَِهَٰ

ذَا إاِلَّ بََشٌر مِ َوقَاَل اْلَمَْلُ ِمْن قَْومِ )-9 ْنيَا َما َهَٰ ا ِه الَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِِلقَاِء اْْلِخَرِة َوأَتَْرْفنَاهُْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ ثْلُكُْم يَأْكُُل ِممَّ

ا تَْشَربُونَ   .33-*المؤمنون(تَأْكُلُوَن ِمْنهُ َويَْشَرُب ِممَّ

ا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ كُ قَالَْت َرِب  أَنَّىَٰ يَكُوُن ِلي َولَ )-10 ِلِك اللَّـهُ يَْخلُُق َما يََشاُء ۚ إِذَا قََضىَٰ أَْمرا
ن ٌد َولَْم يَْمَسْسِني بََشٌر ۖ قَاَل َكذََٰ

 .47-*ال عمران(فَيَكُونُ 

 .20-*مريم(قَالَْت أَنَّىَٰ يَكُوُن ِلي غُاَلٌم َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم أَُك بَِغيًّا)-11

 .20-*الروم(َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلَقَكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ إِذَا أَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشُرونَ )-12

ُن ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُونَ )-13 ْحَمَٰ  .15-*يس(قَالُوا َما أَْنتُْم إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا َوَما أَْنَزَل الرَّ

 



هٌ َواِحٌد فَاْستَِقيُموا إِلَْيِه َواْستَْغِفُروهُ ۗ َوَوْيٌل ِلْلمُ قُْل إِنََّما أَنَا بَشَ )-14
ُهكُْم إِلََٰ

 .6-*فصلت(ْشِرِكينَ ٌر ِمثْلُكُْم يُوَحىَٰ إِلَيَّ أَنََّما إِلََٰ

اِدقِينَ )-15  .154-*الشعراء(َما أَْنَت إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا فَأِْت بِآيٍَة إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ

 .186-*الشعراء(أَْنَت إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا َوإِْن نَظُنَُّك لَِمَن اْلَكاِذبِينَ َوَما )-16

 :الناس-ثانيا

ِ النَّاِس )-1 ِمَن *ِس يَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّا الَِّذي*نَّاِس اِس اْلخَ ْسوَ ِمن َشر ِ اْلوَ *إِلَِه النَّاِس *َمِلِك النَّاِس  *قُْل أَعُوذُ بَِرب 

 كاملة. -(*الناسَوالنَّاِس اْلِجنَِّة 

 .8-(*البقرةبُِمْؤِمنِينَ  ُهمْ  َوَما اْْلِخرِ  َوبِاْليَْومِ  بِالِلَِّ  آَمنَّا يَقُولُ  َمنْ  النَّاِس  َوِمنَ )-2

ِكنَّ الشَّيَاِطيَن )-3 ْحَر َوَما َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَىَٰ ُمْلِك سُلَْيَماَنۖ  َوَما َكَفَر سُلَْيَماُن َولََٰ َكفَُروا يُعَل ُِموَن النَّاَس الس ِ

فِتْنَةٌ َفاَل تَْكفُْر ۖ فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت ۚ َوَما يُعَل َِماِن ِمْن أََحٍد َحتَّىَٰ يَقُواَل إِنََّما نَْحُن 

قُوَن بِِه بَْيَن الْ  هُْم َوالَ َما يُفَر ِ ۚ  َويَتَعَلَُّموَن َما يَُضرُّ ِ يَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِِإْذِن َّللاَّ يَْنفَعُُهْمۚ  َوَلقَْد  َمْرِء َوَزْوِجِه ۚ َوَما هُْم بَِضار ِ

 .102-*البقرة( لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ  َۚعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ ِفي اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ۚ َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهمْ 

 .21-*البقرة(يَا أَيَُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّقُونَ )-4

ْت ِلْلَكافِِرينَ فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا َوَلْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُدَها )-5  .24-*البقرة(النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ ۖ أُِعدَّ

  .44-*البقرة(أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِر ِ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسكُْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب ۚ أَفاََل تَْعِقلُونَ )-6

ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَىَٰ َحيَاٍة َوِمَن الَّ )-7 ِذيَن أَْشَرُكوا ۚ يََودُّ أََحُدهُْم لَْو يُعَمَّ

ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُونَ  َر ۗ َوَّللاَّ  .96-*البقرة(اْلعَذَاِب أَْن يُعَمَّ

هُْم َعْن قِْبلَتِِهُم الَّتِي)-8 ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ يَْهِدي َمْن يََشاُء  َسيَقُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ َكانُوا َعلَْيَها ۚ قُْل لِِلَّ

 .142-*البقرة(إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

ا ۗ َومَ )-9 سُوُل َعلَْيكُْم َشِهيدا ةا َوَسطاا ِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاِس َويَكُوَن الرَّ ِلَك َجعَْلنَاكُْم أُمَّ
عَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي ا جَ َوَكذََٰ

ْن يَْنقَِلُب َعلَىَٰ َعِقبَْيِه ۚ َوإِْن َكانَْت لََكبِيَرةا  سُوَل ِممَّ ُ ۗ َوَما َكاَن كُْنَت َعلَْيَها إاِلَّ ِلنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ  إاِلَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ

َ بِا ُ ِليُِضيَع إِيَمانَكُْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  .143-*البقرة(لنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيمٌ َّللاَّ

ا يَْنفَُع النَّاَس َوَما أَْنَزَل )إِنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلفُْلِك الَّتِي تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِمَ -10

ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحيَا بِِه اْْلَ  ِر َبْيَن َّللاَّ يَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ ْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ فِيَها ِمْن كُل ِ َدابٍَّة َوتَْصِريِف الر ِ

 .164-السََّماِء َواْْلَْرِض َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن(*البقرة

 



ِكْن اَل يَْعلَُمونَ َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن )-11 ( َكَما آَمَن السُّفََهاُء ۗ أاََل إِنَُّهْم هُُم السُّفََهاُء َولََٰ

 .13-*البقرة

ۖ  َوالَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّ )-12 ِ ِ َّللاَّ ا يُِحبُّونَُهْم َكُحب  ِ أَْنَدادا ِ ۗ َولَْو يََرى َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ الَِّذيَن َظلَُموا ا لِِلَّ

َ َشِديُد اْلعَذَابِ  ِ َجِميعاا َوأَنَّ َّللاَّ ةَ لِِلَّ  .165-*البقرة(إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ

ا فِي اْلَْرِض َحالالا َطي ِباا َوالَ تَتَّ )-13  .168-*البقرة(بِينٌ ُدوٌّ مُّ َطاِن إِنَّهُ لَكُْم عَ َواِت الشَّيْ واْ ُخطُ بِعُ يَا أَيَُّها النَّاُس كُلُواْ ِممَّ

ُ ُموتُوا ثُمَّ أَ )-14 َ لَذُو فَْضٍل أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوهُْم أُلُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فَقَاَل لَُهُم َّللاَّ ْحيَاهُْم ۚ ِإنَّ َّللاَّ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْشُكُرونَ   .243-*البقرة(َعلَى النَّاِس َولََٰ

ا يََشاءُ )-15 ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ ِ َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ َّللاَّ ِ النَّاَس بَْعَضُهْم  ۗ فََهَزُموهُْم بِِإْذِن َّللاَّ  َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ

َ ذُو فَْضٍل َعلَى  ِكنَّ َّللاَّ  .251-*البقرة(اْلعَالَِمينَ بِبَْعٍض لَفََسَدِت اْْلَْرُض َولََٰ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۖ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدقَاتِكُْم بِاْلَمن ِ َواْْلََذىَٰ َكالَِّذي يُْنِفُق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس )-16  َواَل يُْؤِمُن بِالِلَّ

 َ ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأ ا َكَسبُوا ۗ َوَّللاَّ ا ۖ اَل يَْقِدُروَن َعلَىَٰ َشْيٍء ِممَّ َصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلدا

 .264-*البقرة(اْلَكافِِرينَ 

ا ۗ فَِمَن -17 َ َكِذْكِركُْم آبَاَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذْكرا ْنيَا َوَما )فَِإذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَككُْم فَاْذكُُروا َّللاَّ النَّاِس َمْن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

 .200-لَهُ فِي اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق(*البقرة

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد(*البقرة-18 ِ ۗ َوَّللاَّ  .207-)َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

ِ اَل يَْستَِطيعُوَن َضْرباا فِي اْْلَْرِض َيْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التَّعَفُِّف )ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِص -19 ُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

َ بِِه َعِليٌم(*ال  .273-بقرةتَْعِرفُُهْم بِِسيَماهُْم اَل يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافاا ۗ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

 َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس )لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَنَْزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َوالِْميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط ۖ-20

ُ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرسُلَهُ بِاْلغَْيبِ  َ قَِويٌّ َعِزيٌز(*الحديد َۚشِديٌد َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم َّللاَّ  ..25- إِنَّ َّللاَّ

َ اَل يُْخِلُف اْلِميعَاَد(*ال عمران-21  .9-)َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَْوٍم اَل َرْيَب فِيِه ۚ إِنَّ َّللاَّ

ةٌ بَعْ -22 ِ ُحجَّ ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلئاَلَّ يَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ ا(*النساء)ُرُسالا ُمَبش ِ ا َحِكيما ُ َعِزيزا سُِل ۚ َوَكاَن َّللاَّ  .165-َد الرُّ

ةا َواِحَدةا َوالَ يََزالُوَن ُمخْ -32  .18 -ودِفيَن(*هتَلِ )َولَْو َشاء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ

ۚ   يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَقَ -24 ا َونَِساءا ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالا َكثِيرا

َ َكاَن َعلَْيكُْم َرقِيباا(* َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ َّللاَّ  .1-النساء-َواتَّقُوا َّللاَّ

 



ثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ َواَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَْينَكُْم بِالْبَاِطِل َوتُْدلُوا )-25  (بَِها إِلَى الُْحكَّاِم ِلتَأْكُلُوا فَِريقاا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاْْلِ

 .188-*البقرة

َ َغفُوٌر َرِحيٌم(*البقرة-26 َ ۚ إِنَّ َّللاَّ  .199-)ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا َّللاَّ

ِة َواْلَخْيِل الْ ُزي َِن ِللنَّا)-27 َمِة ِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ ُمَسوَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  ْنيَا ۖ َوَّللاَّ ِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ
 .14-*ال عمران(َواْْلَْنعَاِم َواْلَحْرِث ۗ ذََٰ

ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهْم ۖ فَنَذَُر الَِّذيَن )-28 ُل َّللاَّ اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا فِي طُْغيَانِِهْم َولَْو يَُعج ِ

 .11-*يونس(يَْعَمُهونَ 

ةا َواِحَدةا )-29  .19-*يونس(فَاْختَلَفُوا ۚ َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َرب َِك لَقُِضَي بَْينَُهْم فِيَما فِيِه يَْختَِلفُونَ َوَما َكاَن النَّاُس إاِلَّ أُمَّ

َ الَ يَْظِلُم النَّاَس َشْيئاا* َولَِكنَّ النَّاَس أَنفَُسُهْم يَ )-03  .45-44-ونس*ي(ُمونَ ْظلِ أنَّ َّللاَّ

 يرة:والعش يلةالقب -ثالثا

 يلة:القب -1

ا وَ ُشعُ  يَا أَيَُّها النَّاُس انَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاكُمْ )-أ َ َعِليٌم  اَرفُوا ان أَْكَرَمكُْم ِعْندَ قَبَائَِل ِلتَعَ وبا ِ أَتْقَاكُْم ان َّللاَّ َّللاَّ

 .13-(*الحجراتَخبِيرٌ 

  :العشيرة-2

ْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ تَْخشَ أَْمَواٌل اْقتَ كُْم وَ ِشيَرتُ َوأَْبنَاُؤكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوعَ )قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤكُْم -أ

ِ َوَرسُوِلِه َوِجَهادٍ  ِمنَ  تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُمْ  ُ  يَأْتِيَ  َحتَّى بَُّصواتَرَ َسبِيِلِه فَ  ِفي َّللاَّ ُ َّللاَّ  اْلفَاِسِقيَن(  يَْهِدي اْلقَْومَ ال بِأَْمِرِه َوَّللاَّ

 .24 -*التوبة

ِ َواْليَْوِم اْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن حَ )-ب ا يُْؤِمنُوَن بِالِلَّ َ ادَّ ال تَِجُد قَْوما نَاَءهُْم أَْو ِإْخَوانَُهْم أَْو ْو َكانُوا آبَاَءهُْم أَْو أَبْ َرُسولَهُ َولَ  وَ َّللاَّ

  .22-(*المجادلةَعِشيَرتَُهمْ 

ِ َوَرسُ إِ كُْم أََحبَّ ِشيَرتُ  َوعَ قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُمْ )-ت  . 24-(*التوبةوِلهِ لَْيكُْم ِمَن َّللاَّ

ُرونَُهْمۚ  يََودُّ اْلُمْجِرُم لَْو يَْفتَِدي ِمْن َعذَاِب يَْومِ )-ث -11-*المعارج(يهِ *َوفَِصيلَتِِه الَّتِي تُْؤوِ يهِ اِحبَتِِه َوأَخِ َوصَ *هِ نِيئٍِذ بِبَ يُبَصَّ

12-13. 

 .214-*الشعراء(َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك اْْلَْقَربِينَ )-ج

 

 

 



 والزمر. االفواج والرهط والجند-المبحث الرابع

  :افواجا-اوال

ايَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّوِر فَتَأْتُوَن )-1  .18-*النبأ(أَْفَواجا

ا)-2  ِ أَْفَواجا  .2-*النصر(َرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن َّللاَّ

ُب بِآيَاتِنَا فَُهْم يُوَزعُونَ )-3  ْن يَُكذ ِ ا ِممَّ ٍة فَْوجا  .83-*النمل(َويَْوَم َنْحشُُر ِمْن ُكل ِ أُمَّ

ذَا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمعَكُْم ۖ اَل َمْرَحباا)-4   .59-*ص(بِِهْم ۚ إِنَُّهْم َصالُو النَّارِ  َهَٰ

 .8-*الملك(تََكاُد تََميَُّز ِمَن اْلغَْيِظ ۖ كُلََّما أُْلِقَي فِيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزَنتَُها أَلَْم يَأْتِكُْم نَِذيرٌ )-5

 :رهطا-ثانيا 

ا تَقُوُل َوإِنَّا )-1 ا ِممَّ  (لَنََراَك فِينَا َضِعيفاا ۖ َولَْواَل َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك ۖ َوَما أَْنَت َعلَْينَا بِعَِزيزٍ قَالُوا يَا شُعَْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيرا

 .91-*هود

ِ َواتََّخْذتُُموُه َوَراَءكُْم ِظْهِريًّا ۖ إِنَّ َرب ِي بَِما تَعْ )-2  .92-*هود(َملُوَن ُمِحيطٌ قَاَل يَا قَْوِم أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن َّللاَّ

 .48-*النمل(َوَكاَن فِي اْلَمِدينَِة تِْسعَةُ َرْهٍط يُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َواَل يُْصِلُحونَ )-3

 اوالجنود: جند-ثالثا

 .28-)َوَما أَْنَزْلنَا َعلَىَٰ قَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمْنِزِليَن(*يس-1

   .75-ُمْحَضُروَن(*يس ُجْندٌ  لَُهمْ  َوهُمْ  نَْصَرهُمْ  يَْستَِطيعُونَ  الَ )-2 

  .11-اْْلَْحَزاِب(*ص ِمنَ  َمْهُزومٌ  هُنَاِلكَ  َما )ُجْندٌ -3 

ا اْلبَْحرَ  )َواتُْركِ - 4   .24-ُمْغَرقُوَن(*الدخان ُجْندٌ  إِنَُّهمْ  َرْهوا

ا-5 ا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَوْ  )َولَمَّ        ِم اْلَكافِِريَن(بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبرا

 .250-*البقرة

ا ۖ َحتَّىَٰ إِذَا أَْدَرَكهُ اْلغََرُق قَاَل آَمْنُت أَنَّهُ اَل )َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْغياا -6 َوَعْدوا

هَ إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرائِيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِميَن(*يونس  .90-إِلََٰ

ا ۚ َحتَّىَٰ إِذَا -7 ُن َمدًّ ْحَمَٰ اَللَِة فَْليَْمُدْد لَهُ الرَّ ا السَّاَعةَ فََسيَْعلَُموَن )قُْل َمْن َكاَن فِي الضَّ ا اْلعَذَاَب َوإِمَّ َرأَْوا َما يُوَعُدوَن إِمَّ

 .75-َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكاناا َوأَْضعَُف ُجْنداا(*مريم

 .78-فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فََغِشيَُهْم ِمَن اْليَم ِ َما َغِشَيُهْم(*طه)-8

 .95-أَْجَمعُوَن(*الشعراء إِْبِليسَ  )َوُجنُودُ -9



ِن ۚ إِِن اْلَكافُِروَن إِالَّ فِي غُُروٍر(*الملك)-10 ْحَمَٰ ذَا الَِّذي هَُو ُجْنٌد لَكُْم يَْنُصُركُْم ِمْن ُدوِن الرَّ ْن َهَٰ  .20-أَمَّ

َ ُمْبتَِليكُْم بِنََهٍر فََمْن )-11 ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ َّللاَّ َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمن ِي َوَمْن لَْم َيْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمن ِي إاِلَّ َمِن فَلَمَّ

ا َجاَوَزهُ هَُو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ  قَالُوا اَل َطاقَةَ لَنَا اْليَْوَم بَِجالُوَت  اْغتََرَف غُْرفَةا بِيَِدِه ۚ فََشِربُوا ِمْنهُ إاِلَّ قَِليالا ِمْنُهْمۚ  فَلَمَّ

ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةا َكثِيَرةا بِِإذْ وَ  ابِِرينَ ُجنُوِدِه ۚ قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنَُّهْم ُماَلقُو َّللاَّ ُ َمَع الصَّ ِۗ  َوَّللاَّ    (ِن َّللاَّ

 .249-*البقرة

ْنِس  اْلِجن ِ  ِمنَ  ُجنُوُدهُ  ِلسُلَْيَمانَ  َوُحِشرَ )-12  .17-(*النمليُوَزُعونَ  مْ َفهُ  َوالطَّْيرِ  َواْْلِ

كُْم سُلَْيَماُن َوُجنُوُدُه َوهُْم اَل )َحتَّىَٰ إِذَا أَتَْوا َعلَىَٰ َواِد النَّْمِل قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَكُْم اَل يَْحِطَمنَّ -13

 .18-يَْشعُُروَن(*النمل

 .37-فَلَنَأْتِيَنَُّهْم بُِجنُوٍد اَل قِبََل لَُهْم بَِها َولَنُْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةا َوُهْم َصاِغُروَن(*النمل)اْرِجْع إِلَْيِهْم -14

 .173-اْلغَاِلبُوَن(*الصافات لَُهمُ  ُجْنَدنَا )َوإِنَّ -15

ِ ُجنُوُد السََّماَواِت َواْْلَْرِضۚ  هَُو الَِّذي أَْنَزَل السَِّكينَةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن )-16 ِليَْزَداُدوا إِيَماناا َمَع إِيَمانِِهْم ۗ َولِِلَّ

ا(*الفتح ا َحِكيما ُ َعِليما  .4-َوَكاَن َّللاَّ

ا لَْم تََرْوَها َوَعذَّبَ )-17 ُ َسِكينَتَهُ َعلَىَٰ َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْنَزَل ُجنُودا ِلَك َجَزاُء ثُمَّ أَْنَزَل َّللاَّ
 الَِّذيَن َكفَُروا ۚ َوذََٰ

 .26-اْلَكافِِريَن(*التوبة

َن لَُهْم ِفي اْْلَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُودَ )-15   .6-*القصص(ْحذَُرونَ َما َكانُوا يَ  ْنُهمْ مِ هَُما َونَُمك ِ

ا )-18  .8-*القصص(َوَحَزناا ۗ إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدهَُما َكانُوا َخاِطئِينَ فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَكُوَن لَُهْم َعُدوًّ

ِ َوَظنُّوا أَنَُّهْم إِلَْينَا اَل يُْرَجعُونَ )-19  .39-*القصص(َواْستَْكبََر هَُو َوُجنُوُدهُ ِفي اْْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 

 .40-(*القصصي الْيَم ِ ۖ فَاْنظُْر َكْيَف كَاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِمينَ فَأََخذْنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَذْنَاهُْم فِ )-20

ا)-21 ِ َعلَْيكُْم إِْذ َجاَءتْكُْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا ا لَْم تََرْوَها ۚ َوَكاَن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ َوُجنُودا

ُ بَِما  اَّللاَّ  .40-*االحزاب(تَْعَملُوَن بَِصيرا

ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ هَُما فِي اْلغَاِر إِْذ )-22 يَقُوُل ِلَصاِحبِِه اَل تَْحَزْن إاِلَّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ َّللاَّ

ُ َسِكينَتَهُ َعلَيْ  َ َمعَنَا ۖ فَأَْنَزَل َّللاَّ ِ ِهَي إِنَّ َّللاَّ ِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذيَن َكفَُروا السُّْفلَىَٰ ۗ َوَكِلَمةُ َّللاَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم(*التوبة  .40-اْلعُْليَا ۗ َوَّللاَّ

 

 

 



 :الزمر-رابعا

اۖ  َحتَّىَٰ إِذَا )-1 َجاُءوَها فُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتِكُْم ُرسٌُل ِمْنكُْم َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَىَٰ َجَهنََّم ُزَمرا

ِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ  ذَا ۚ قَالُوا بَلَىَٰ َولََٰ  .71-*الزمر(اْلعَذَاِب َعلَى اْلَكافِِرينَ  يَتْلُوَن َعلَْيكُْم آيَاِت َرب ِكُْم َويُْنِذُرونَكُْم ِلقَاَء يَْوِمكُْم َهَٰ

ا ۖ َحتَّىَٰ إِذَا َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَهُ )-2 ْم َخَزنَتَُها َساَلٌم َعلَْيكُْم َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمرا

 .73-*الزمر(ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِدينَ 

  .واالناثوالرجال والذكور  الوالدين-المبحث الخامس

 :الوالدين-اوال

َ َواَل تُْشِركُوا بِِه َشْيئاا ۖ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناا َوبِِذي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َواْلَمسَ )-1 اِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَىَٰ َواْلَجاِر َواْعبُُدوا َّللاَّ

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِيِل َومَ  ااْلُجنُِب َوالصَّ َ اَل يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاالا فَُخورا  .36-*النساء(ا َملََكْت أَْيَمانُكُْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

ا يَ إِ ناا َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدواْ إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسا)-2 ٍ َوالَ اَلهَُما فاَلَ َك اْلِكبََر أََحُدهَُما أَْو كِ ْبلُغَنَّ ِعندَ مَّ تَقُل لَُّهَمآ أُف 

ا َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّل ِ  حْ ِمنَ  تَْنَهْرهَُما َوقُل لَُّهَما قَْوالا َكِريما ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَاَمِة َوقُل رَّ  الرَّ اب   (نِي َصِغيرا

  .24-23-*اْلسراء

َم َربُّكُْم َعلَْيكُْم )-3 ْن إْمالٍَق نَّْحُن َنْرُزقُكُْم ْحَساناا َوالَ تَْقتُلُواْ أَوْ إِ اْلَواِلَدْيِن ئاا َوبِ  َشيْ أاَلَّ تُْشِرُكواْ بِهِ قُْل تَعَالَْواْ أَتُْل َما َحرَّ الََدكُم م ِ

ُ  نَّْفَس الَّتِيلُواْ الْقتُ تَ َوإِيَّاهُْم َوالَ تَْقَربُواْ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوالَ  َم َّللا  اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم إاِلَّ بِاْلَحق ِ َحرَّ  ذَِلكُْم َوصَّ

 .151-*اْلنعام(تَْعِقلُونَ 

ِ آتَانَِي اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِي نَبِيًّا* َوَجعَ )-4 َكاِة َما ُدْمُت ا كُنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّالَ َركاا أَْيَن مَ ي ُمبَالَنِ قَاَل إِن ِي َعْبُد َّللاَّ ِة َوالزَّ

ا َشِقيًّاَحيًّا*  ا بَِواِلَدتِي َولَْم يَْجعَْلنِي َجبَّارا  .23-30 -*مريم(َوبَرًّ

ْينَا اِْلنَساَن بَِواِلَدْيِه ُحْسناا َوإِن َجاَهَداَك ِلتُْشِرَك بِ )-5 َمْرِجعُكُْم فَأُنَب ِئُكُم  ْلٌم فَاَل تُِطْعُهَما إِلَيَّ  لََك بِِه عِ ا لَْيسَ ي مَ َوَوصَّ

 .15-*العنكبوت(لُونَ بَِما كُنتُْم تَْعمَ 

هُ َوْهناا َعلَى َوْهنٍ )-6 ْينَا اِْلنَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ َك إِلَيَّ اْلَمِصيُر* أَِن اْشكُْر ِلي َوِلَواِلَديْ   فِي َعاَمْينِ َصالُهُ  َوفِ َوَوصَّ

ْنيَا َمْعُروفاا َواتَّبِْع ْبُهَما فِي الَوَصاحِ  َماِطْعهُ َوإِن َجاَهَداَك َعلى أَن تُْشِرَك ِبي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم َفالَ تُ  بِيَل َمْن أَنَاَب سَ دُّ

 .15-41-ان*لقم(إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُكُْم فَأُنَب ِئُكُم بَِما كُنتُْم تَْعَملُونَ 

هُ كُْرهاا)-7 ْينَا اِْلنَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَساناا َحَملَتْهُ أُمُّ ا َحتَّى إِذَا بَلََغ لُهُ َوفَِصالُهُ ثاَلَثُوَن شَ كُْرهاا َوَحمْ  َضعَتْهُ َووَ  َوَوصَّ ْهرا

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِ  ا  َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ وَ تِي أَْنعَْمتَ تََك الَّ ْعمَ أَشُدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسَنةا قَاَل َرب  أَْن أَْعَمَل َصاِلحا

يَّتِي إِن ِي تُْبُت إِلَْيَك َوإِن ِي ِمَن تَْرَضاهُ َوأَصْ   .15-*اْلحقاف(ْسِلِمينَ ْلمُ اِلْح ِلي فِي ذُر ِ

ِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمناا َوِلْلمُ )-8 اَوالَ تَِزِد الظَّاِلِميَن إِ  اْلُمْؤِمنَاتِ نِيَن وَ ْؤمِ َرب   .28-نوح(*الَّ تَبَارا

َضاَعةَ ۚ َوَعلَى اْلَموْ )-9 لُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدهُنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ۖ ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ الرَّ

ِلَك ۗ فَِإنْ بِاْلَمْعُروِف ۚ اَل تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها ۚ اَل تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها 
 َواَل َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه ۚ َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ذََٰ



 

َدكُْم فاََل ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِذَا أََراَدا فَِصاالا َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر فَاَل ُجنَاَح َعلَْيِهَما ۗ َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْوالَ 

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ َسلَّْمتُْم مَ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .233-*البقرة(ا آتَْيتُْم بِاْلَمْعُروِف ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ

ِن السَّبِيِل ۗ َوَما َساِكيِن َوابْ يَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن ۖ قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَربِيَن َواْليَتَاَمىَٰ َواْلمَ )-10

َ بِِه َعِليمٌ   .215-البقرة*(تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقرَ )-11 ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو ِللر ِ بُوَن ِممَّ

اَكثَُر ۚ  .7-*النساء( نَِصيباا َمْفُروضا

َ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناا َوِذي اْلقُْربَىَٰ وَ )-12 اْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيِن َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ َّللاَّ

اَلةَ َوآتُوا الزَّ   .83-*البقرة(َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم إاِلَّ قَِليالا ِمْنكُْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضونَ َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناا َوأَقِيُموا الصَّ

ا اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَربِيَن بِاْلمَ )-13 ْعُروِف ۖ َحقًّا َعلَى كُتَِب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيرا

 .180-قرة*الب(اْلُمتَِّقينَ 

ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن ۚ َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَمانُكُْم فَآتُوهُْم نَ )-14 َ َكاَن َعلَىَٰ ُكل ِ َوِلكُل ٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي ِممَّ ِصيبَُهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

ا  .33-*النساء(َشْيٍء َشِهيدا

يقاا نَّبِيًّا* إِذْ َواْذكُْر ِفي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم )-15  يُْبِصُر َوالَ يُْغِني َعنَك َم تَْعبُُد َما الَ يَْسَمُع َوالَ يَا أَبَِت لِ  ْلَبيهِ  قَالَ  إِنَّهُ َكاَن ِصد ِ

لشَّْيَطاَن إِنَّ الشَّْيَطاَن الَ تَْعبُِد ا يًّا، يَا أَبَتِ  ِصَراطاا َسوِ أَْهِدكَ  ْعنِيَشْيئاا* يَا أَبَِت إِن ِي قَْد َجاءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم يَأْتَِك فَاتَّبِ 

نَ  ْحَمِن َعِصيًّا* يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَن يََمسََّك َعذَاٌب م ِ -44-43-42-41-*مريم(ْيَطاِن َوِليًّاتَكُوَن ِللشَّ فَ ْحَمن  الرَّ َكاَن ِللرَّ

45. 

 االباء واالمهات: -ثانيا

 :االباء-أ

َن ِبُخُمِرِهنَّ يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَهاۖ  َوْليَْضِربْ َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت )-1

ۖ  َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُولَتِ  ِهنَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَواِنِهنَّ أَْو َعلَىَٰ ُجيُوِبِهنَّ

ْفِل بَنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو ِنَسائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن َغْيِر أُ  َجاِل أَِو الط ِ ْربَِة ِمَن الر ِ وِلي اْْلِ

ِ َجِميعاا أَيُّهَ لَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَىَٰ َعْوَراِت الن َِساِء ۖ َواَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِ ا ِهنَّ ۚ َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

 .31-*النور(اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ 

 



ُ ِفي )-2 ۖ  َوإِْن َكانَْت َواِحَدةا أَْواَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِنۚ  فَِإْن كُنَّ نَِساءا فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََركَ يُوِصيكُُم َّللاَّ

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ وَ  ِه الثُّلُُث ۚ فَلََها الن ِْصُف ۚ َوِْلَبََوْيِه ِلكُل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ لٌَدۚ  فَِإْن لَْم يَكُْن لَهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَِْلُم ِ

ِه السُُّدُس ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْيٍن ۗ آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُمْ  ا ۚ  اَل تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَكُْم نَْفعا فَِإْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ َفِْلُم ِ

ا َ َكاَن َعِليما ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ  .11-*النساء(فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ

سُوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءَ )-3 ُ َوإِلَى الرَّ نَا ۚ أََولَْو َكاَن آبَاُؤهُْم اَل يَْعلَُموَن َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَىَٰ َما أَْنَزَل َّللاَّ

 .104-*المائدة(َواَل يَْهتَُدونَ َشْيئاا 

ُ َعلَىَٰ َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ۗ قُْل َمْن أَْنَزَل اْلِكتَ )-4 َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَْنَزَل َّللاَّ  اَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسىَٰ َوَما قََدُروا َّللاَّ

ا َوهُداى ِللنَّاِس ۖ تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدونََها ُۖ  ثُمَّ  نُورا ا ۖ َوعُل ِْمتُْم َما لَْم تَْعلَُموا أَْنتُْم َواَل آبَاُؤكُْم ۖ قُِل َّللاَّ َوتُْخفُوَن َكثِيرا

 .91-*االنعام(ذَْرهُْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُونَ 

ْمنَ )-5 ُ َما أَْشَرْكنَا َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّ ِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َحتَّىَٰ َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء َّللاَّ
ا ِمْن َشْيٍء ۚ َكذََٰ

 .148-*االنعام(إاِلَّ تَْخُرُصونَ ذَاقُوا بَأَْسنَا ۗ قُْل َهْل ِعْنَدكُْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا ۖ إِْن تَتَِّبعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم 

هَ آبَائَِك أَْم كُْنتُْم شَُهَداَء إِذْ )-6 َهَك َوإِلََٰ
إِْبَراِهيَم  َحَضَر يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُُد إِلََٰ

ا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ  ا َواِحدا ها  .133-*البقرة(َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِلََٰ

*النساءَواَل تَْنِكُحوا َما نََكَح )-8  .22-آبَاُؤكُْم ِمَن الن َِساِء إاِلَّ َما قَْد َسلََف ۚ إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةا َوَمْقتاا َوَساَء َسبِيالا

ا ۗ فَِمَن النَّاِس َمْن يَقُ -9 َ َكِذْكِركُْم آبَاَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذْكرا ْنيَا َوَما لَهُ فِي وُل َربَّنَا آتِ فَِإذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَككُْم فَاْذكُُروا َّللاَّ نَا فِي الدُّ

 .200-*البقرة(اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ 

ا آِلَهةا ۖ إِن ِي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضاَلٍل ُمبِينٍ )-10  .74-*االنعام(َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِْلَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاما

يَّاتِِهْم َوِإخْ )-11  .87-*االنعام(َوانِِهْم ۖ َواْجتَبَْينَاهُْم َوَهَدْينَاهُْم إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ َوِمْن آبَائِِهْم َوذُر ِ

ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما ۗ إِنَّهُ يَا بَنِي آَدَم اَل يَْفتِنَنَّكُُم الشَّْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيكُْم ِمَن اْلَجنَِّة يَْنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما )-12

 .27-*االعراف(اكُْم هَُو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث اَل تََرْونَُهْمۗ  إِنَّا َجعَْلنَا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِللَِّذيَن اَل يُْؤِمنُونَ يَرَ 

َ الَ )-13 ُ أََمَرنَا بَِها ۗ قُْل إِنَّ َّللاَّ ِ َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةا قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْيَها آبَاَءنَا َوَّللاَّ  يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء ۖ أَتَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

 .28-*االعراف(َما اَل تَْعلَُمونَ 

ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاَءنَا ۗ أََولَْو َكا)-14 اَل َن آبَاُؤهُْم اَل يَْعِقلُوَن َشْيئاا وَ َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل َّللاَّ

 .170-*البقرة(يَْهتَُدونَ 

 



َ َوْحَدهُ َونَذََر َما َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤَنا ۖ فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنتَ )-15 اِدقِينَ  قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلنَْعبَُد َّللاَّ  .70-*االعراف(ِمَن الصَّ

أَ ِمْنهُ ۚ إِنَّ إِْبَراِهيَم  َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه إاِلَّ َعنْ )-16 ِ تَبَرَّ ا تَبَيََّن لَهُ أَنَّهُ َعُدوٌّ لِِلَّ َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ

اهٌ َحِليمٌ   .114-*التوبة(َْلَوَّ

ا َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا َوتَكُوَن لَكَُما اْلِكْبِريَاُء )-17 (    فِي اْْلَْرِض َوَما نَْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنِينَ قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَْلفِتَنَا َعمَّ

 .78-*يونس

ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَا)-18 ُ ِبَها قَاَل قَْد َوقََع َعلَْيكُْم ِمْن َرب ِكُْم ِرْجٌس َوَغَضٌب ۖ أَتَُجاِدلُونَنِي فِي أَْسَماٍء َسمَّ َل َّللاَّ ُؤكُْم َما نَزَّ

 .71-*االعراف(إِن ِي َمعَكُْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرينَ ِمْن سُْلَطاٍن ۚ فَاْنتَِظُروا 

اُء فَ )-19 اُء َوالسَّرَّ رَّ ْلنَا َمَكاَن السَّي ِئَِة اْلَحَسنَةَ َحتَّىَٰ َعفَْوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّ أََخْذنَاهُْم بَْغتَةا َوهُْم اَل ثُمَّ بَدَّ

 .95-رافع*اال(يَْشعُُرونَ 

يَّةا ِمْن بَْعِدِهْم ۖ أَفَتُْهِلكُنَا بَِما فَعََل اْلُمْبطِ أَْو )-20  .173-*االعراف(لُونَ تَقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل َوكُنَّا ذُر ِ

يَماِن ۚ َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنكُْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا آبَاَءكُْم َوإِْخَوانَكُْم أَْوِليَاَء إِِن اْستََحبُّوا الْ )-21 كُْفَر َعلَى اْْلِ

ئَِك هُُم الظَّاِلُمونَ   .23-*التوبة(فَأُولََٰ

َكَساَدَها َجاَرةٌ تَْخَشْوَن قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعِشيَرتُكُْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوتِ )-22

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسبِيِلِه فَتََربَُّصوا َحتَّىَٰ يَأْتَِي  ُ اَل يَْهِدي َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن َّللاَّ ُ بِأَْمِرِه ۗ َوَّللاَّ َّللاَّ

 .24-*التوبة(اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ 

 االمهات:-ب  
 
كَ  إِْذ أَْوَحْينَا إِلَى)-1 ُدوٌّ لَهُ ِل يَأُْخْذهُ َعُدوٌّ ِلي َوعَ يَمُّ بِالسَّاحِ ِقِه الْ اْقِذفِيِه فِي اْليَم ِ فَْليُلْ أَِن اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَ  * َما يُوَحى أُم ِ

ُ إِْذ تَْمِشي  * َوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةا ِمن ِي َوِلتُْصنََع َعلَى َعْينِي كَ  َك إِلَىهُ فََرَجْعنَايَْكفُلُ  أَُدلُّكُْم َعلَى َمنْ  ْختَُك فَتَقُوُل َهلْ أ َكْي  أُم ِ

ْينَاَك ِمَن اْلغَم ِ  ثُمَّ ِجئَْت َعلَى قََدٍر  َت ِسنِيَن فِي أَْهِل َمْديَنَ تُوناا فَلَبِثْ فُ نَّاَك فَتَ وَ تَقَرَّ َعْينَُها َواَل تَْحَزَن َوقَتَْلَت نَْفساا فَنَجَّ

 .40-39- 38-طه (*يَاُموَسى

ِمْن بُيُوتِكُْم  ى أَْنفُِسكُْم أَْن تَأْكُلُواٌج َواَل َعلَ يِض َحرَ َمرِ لَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اْْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى الْ )-2

َهاتِكُمْ  أَْو بُيُوِت آبَائِكُْم أَْو بُيُوتِ  اتِكُْم أَْو بُيُوتِ ِمكُْم أَْو بُ  أَْعَمااتِكُْم أَْو بُيُوتِ ْو بُيُوِت أََخوَ أَ أَْو بُيُوِت إِْخَوانِكُْم  أُمَّ  يُوِت َعمَّ

يعاا أَْو أَْشتَاتاا فَِإذَا َدَخْلتُْم  ُجنَاٌح أَْن تَأْكُلُوا َجمِ ْيَس َعلَْيكُمْ ُكْم لَ ِديقِ أَْخَواِلكُْم أَْو بُيُوِت َخااَلتِكُْم أَْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ أَْو صَ 

ِ ُمبَاَركَ بُيُوتا  ُ لَكُُم اْْليَاتِ َكذَِلَك يُبَ  ي ِبَةا ةا طَ ا فََسل ُِموا َعلَى أَْنفُِسكُْم تَِحيَّةا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  .61-النور(*لَعَلَّكُْم تَْعِقلُونَ  ي ُِن َّللاَّ

ُت َعْيٍن ِلي َولََك اَل تَْقتُلُوهُ َعَسى أَْن يَنْ  3-( ا فَعَنَا أَوْ َوقَالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ َوأَْصبََح  * َوهُْم اَل يَْشعُُرونَ  نَتَِّخذَهُ َولَدا

يِه  * فَاِرغاا إِْن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْواَل أَْن َرَبْطنَا َعلَى قَْلبَِها ِلتَكُوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  أُم ِ ُموَسى فَُؤادُ  َوقَالَْت ِْلُْختِِه قُص ِ



ْمنَا َعلَْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبُل فَقَالَْت َهْل أَُدلُّكُْم َعلَى أَْهِل بَْيٍت يَْكفُ  فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنُبٍ  لُونَهُ َوهُْم اَل َيْشعُُروَن * َوَحرَّ

هِ  فََرَدْدنَاهُ إِلَى * لَكُْم َوهُْم لَهُ نَاِصُحونَ  ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َواَل تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعدَ  أُم ِ  َّللاَّ

 .13 -12-11-10-9-القصص(*يَْعلَُمونَ 

ْنَسانَ  4-( ْينَا اْْلِ هُ َوْهناا َعلَى َوْهنٍ  َوَوصَّ َوإِْن  *ِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيرُ وَ ِن اْشكُْر ِلي ْيِن أَ  َوفَِصالُهُ فِي َعامَ ِبَواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ

ْنيَا ْبُهَماَصاحِ َجاَهَداَك َعلَى أَْن تُْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما وَ  ْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ مَ َواتَّبِْع َسبِيَل  َمْعُروفاا فِي الدُّ

 .15-14-لقمان(*إِلَيَّ َمْرِجعُكُْم فَأُنَب ِئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُونَ 

ْنَسانَ َوَوصَّ )-5 هُ كُْرها  ْينَا اْْلِ الُهُ َوفَِصالُ ا َوَحمْ ا َوَوَضعَتْهُ كُْرها بَِواِلَدْيِه إِْحَساناا َحَملَتْهُ أُمُّ ا بَلََغ َحتَّى إِذَ  هُ ثاََلثُوَن َشْهرا

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِعْ  ا تَْرَضاهُ لَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَ عَ َت تِي أَْنعَمْ َك الَّ َمتَ أَشُدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسَنةا قَاَل َرب  ْن أَْعَمَل َصاِلحا

يَّتِي إِن ِي تُْبُت إِلَْيَك َوإِن ِي ِمَن اْلُمْسِلمِ   .15 -اْلحقاف(*ينَ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُر ِ

هِ  *َيْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ )-6   .37-34-عبس(* َشأٌْن يُْغنِيهِ  اْمِرٍئ ِمْنُهْم يَْوَمئِذٍ ِلكُل ِ *بَنِيهِ َوَصاِحبَتِِه وَ  *َوأَبِيهِ  َوأُم ِ

ِ إِن ِي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي)-7  ا فَتَقَبَّْل ِمن ِي إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اُمحَ  إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرب  را ا فَلَ  * ْلعَِليمُ رَّ مَّ

ِ إِن ِي  ُ أَْعلَُم بَِما وَ  َوَضْعتَُهاَوَضعَتَْها قَالَْت َرب  يذَُها ْيتَُها َمْريََم َوإِن ِي أُعِ َوإِن ِي َسمَّ  ْنثَىَضعَْت َولَْيَس الذََّكُر َكاْْلُ أُْنثَى َوَّللاَّ

ِجيمِ  يَّتََها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ  .36-35-آل عمران(*بَِك َوذُر ِ

 :الرجال-ثالثا

لُوا تَْبدِ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل )-1 َ َعلَْيِه ۖ فَِمْنُهْم َمْن قََضىَٰ نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر ۖ َوَما بَدَّ  (يالا َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ

 .23-*االحزاب

هُ ۚ َولَْواَل ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء هُُم الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوكُْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَي َمْعكُوفاا أَْن يَْبلَُغ َمِحلَّ )-2

ُ فِي َرحْ  ةٌ بِغَْيِر ِعْلٍم ۖ ِليُْدِخَل َّللاَّ َمتِِه َمْن َيَشاُء ۚ لَْو تََزيَّلُوا لَعَذَّْبنَا ُمْؤِمنَاٌت لَْم تَْعلَُموهُْم أَْن تََطئُوهُْم فَتُِصيبَكُْم ِمْنُهْم َمعَرَّ

االَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَا  .25-*الفتح(باا أَِليما

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَكُْم َكا)-3 تٌِب بِاْلعَْدِل ۚ َواَل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ

ُ ۚ فَْليَْكتُْب  َ َربَّهُ َواَل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئاا ۚ فَِإْن َكاَن الَِّذي َعلَيْ َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ ا َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ ِه اْلَحقُّ َسِفيها

يَدْيِن ِمْن ِرَجاِلكُْم ۖ فَِإْن لَْم يَكُونَا َرُجلَْيِن َفَرُجٌل أَْو َضِعيفاا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ هَُو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا َشهِ 

َر إِْحَداهَُما اْْلُْخَرىَٰ ۚ َواَل يَ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما َفتُذَك ِ أَْب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُواۚ  َواَل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَىَٰ أاَلَّ تَْسأَُموا أَْن تَكْ  ِلكُْم أَْقَسُط ِعْنَد َّللاَّ
ا إِلَىَٰ أََجِلِه ۚ ذََٰ ا أَْو َكبِيرا  تَْرتَابُوا ۖ إاِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةا تُبُوهُ َصِغيرا

َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم ۚ َواَل يَُضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهيٌد ۚ َوِإْن تَْفعَلُوا َحاِضَرةا تُِديُرونََها بَْينَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها ۗ 

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ  ُ ۗ َوَّللاَّ َ ۖ َويُعَل ُِمكُُم َّللاَّ  .282-*البقرة(فَِإنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ

ْنِس )-4  .6-*الجن(يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجن ِ فََزاُدوهُْم َرَهقااَوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْْلِ

 



5-( ُ ِ َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثاََلثَةَ قُُروٍء ۚ َواَل يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما َخلََق َّللاَّ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِالِلَّ

ا ۚ َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ َواْليَْوِم  ِلَك إِْن أََراُدوا إِْصاَلحا
ِهنَّ فِي ذََٰ َجاِل  اْْلِخِر ۚ َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِ بِاْلَمْعُروِف ۚ َوِللر ِ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ   .228-*البقرة(َعلَْيِهنَّ َدَرَجةٌ ۗ َوَّللاَّ

ۚ  وَ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّ )-6 ا َونَِساءا اتَّقُوا كُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالا َكثِيرا

َ َكاَن َعلَْيكُْم َرقِيباا َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ َّللاَّ  .1-*النساء(َّللاَّ

َجاِل نَِصي)-7 ا قَلَّ ِللر ِ ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن ِممَّ ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ  ِمْنهُ أَْو َكثَُر ۚ ٌب ِممَّ

ا  .7-*النساء(نَِصيباا َمْفُروضا

ا تََرْكَن ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة َولَكُْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم يَكُْن لَُهنَّ َولٌَد ۚ)-8 بُُع ِممَّ  فَِإْن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَْم يَكُْن َلكُْم َولٌَد ۚ فَِإْن َكاَن لَكُْم َولَدٌ  بُُع ِممَّ ا تََرْكتُْمۚ  يُوِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن ۚ َولَُهنَّ الرُّ ِمْن بَْعِد  فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ۚ فَِإْن  َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن ۗ َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةا أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُل ِ 

ِلَك فَُهْم شَُرَكاُء ِفي الثُّلُِث ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيَّ 
ُ َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذََٰ ِۗ  َوَّللاَّ ٍة يُوَصىَٰ بَِها أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضار ٍ ۚ َوِصيَّةا ِمَن َّللاَّ

 .12-*النساء(َعِليٌم َحِليمٌ 

ا اْكتََسبُوا ۖ َوِللن َِساءِ )-9 َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ُ بِِه بَْعَضكُْم َعلَىَٰ بَْعٍضۚ  ِللر ِ َل َّللاَّ ا ا َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ ْكتََسْبَن ۚ نَِصيٌب ِممَّ

ا َ َكاَن بِكُل ِ َشْيٍء َعِليما َ ِمْن فَْضِلِه ۗ إِنَّ َّللاَّ  .32-*النساء(َواْسأَلُوا َّللاَّ

ُ بَْعَضُهْم َعلَىَٰ بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم ۚ)-10 َل َّللاَّ اُموَن َعلَى الن َِساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ اِلَحاُت الر ِ قَانِتَاٌت  فَالصَّ

تِي تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ  ُۚ  َوالالَّ  َواْضِربُوهُنَّ ۖ فَِإْن َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحِفَظ َّللاَّ

ا َ َكاَن َعِليًّا َكبِيرا  .34-ساء*الن(أََطْعنَكُْم فاََل تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِيالا ۗ إِنَّ َّللاَّ

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن )-11 ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا َوَما لَكُْم اَل تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِذِه اْلقَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َوِليًّا وَ  اِمْن َهَٰ  .75-*النساء(اْجعَْل لَنَا ِمْن لَُدْنَك نَِصيرا

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْستَِطيعُوَن ِحيلَةا َواَل يَْهتَُدوَن َسبِيلا )-12  .98-*النساء(إاِلَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ

ُ يُْفتِيكُْم فِي اْلَكاَللَِة ۚ إِنِ )-13 اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك ۚ َوهَُو يَِرثَُها  يَْستَْفتُونََك قُِل َّللاَّ

ا تََرَك ۚ َوإِْن َكانُوا إِْخَوةا رِ  َحظ ِ َجاالا َوِنَساءا فَِللذََّكِر ِمثُْل إِْن لَْم يَكُْن لََها َولٌَد ۚ فَِإْن َكانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ  ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا ۗ َوَّللاَّ  .176-*النساء(اْْلُْنثَيَْيِن ۗ يُبَي ُِن َّللاَّ

ْم ۚ لَْم اَلٌم َعلَْيكُ َوبَْينَُهَما ِحَجاٌب ۚ َوَعلَى اْْلَْعَراِف ِرَجاٌل يَْعِرفُوَن كُالًّ بِِسيَماهُْم ۚ َونَاَدْوا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن سَ )-14

 .46-*االعراف(يَْدُخلُوَها َوهُْم َيْطَمعُونَ 

 



 

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِهۚ  فِيِه ِرَجالٌ )-15 َس َعلَى التَّْقَوىَٰ ِمْن أَوَّ ا ۚ لََمْسِجٌد أُس ِ ُروا ۚ اَل تَقُْم فِيِه أَبَدا  يُِحبُّوَن أَْن يَتََطهَّ

ِرينَ  ُ يُِحبُّ اْلُمطَّه ِ  .108-*التوبة(َوَّللاَّ

َكاِة ۙ يََخافُوَن يَ )-16 اَلِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ ا تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب ِرَجاٌل اَل تُْلِهيِهْم ِتَجاَرةٌ َواَل بَْيٌع َعْن ِذْكِر َّللاَّ ْوما

 .37-*النور(َواْْلَْبَصارُ 

ِ قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن )-17 ُ َعلَْيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْلبَاَب فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَِإنَّكُْم َغاِلبُوَن ۚ َوَعلَى َّللاَّ أَْنعََم َّللاَّ

 .23-*المائدة(فَتََوكَّلُوا إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

 .9-*االنعام(يَْلبِسُونَ  َولَْو َجعَْلنَاهُ َملَكاا لََجعَْلنَاهُ َرُجالا َولَلَبَْسنَا َعلَْيِهْم َما)-18

 ى:واْلنثالذكر -رابعا

ُ يُْفتِيكُْم فِي اْلَكاَللَِة ۚ إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِصْ )-1 ُف َما تََرَكۚ  َوُهَو يَِرثَُها إِْن َيْستَْفتُونََك قُِل َّللاَّ

ا تََرَكۚ  َوإِْن َكانُوا إِْخَوةا ِرَجاالا َونَِساءا فَِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُ لَْم يَكُْن لََها َولٌَد ۚ فَِإْن َكانَتَا  ْنثَيَْيِن ۗ اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ

ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ  ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا ۗ َوَّللاَّ  .176-*النساء(يُبَي ُِن َّللاَّ

ا َوَضعَتَْها )-2 ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْيَس الذََّكُر َكاْْلُْنثَىَٰ ۖ َوإِن ِي َسمَّ فَلَمَّ ِ إِن ِي َوَضْعتَُها أُْنثَىَٰ َوَّللاَّ ْيتَُها َمْريََم قَالَْت َرب 

ِجيمِ  يَّتََها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ  .36-*ال عمران(َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ

ُ ِفي أَوْ )-3 َوإِْن َكانَْت اَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِنۚ  فَِإْن كُنَّ نَِساءا فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَكۖ  يُوِصيكُُم َّللاَّ

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولَدٌ   ۚ فَِإْن لَْم يَُكْن لَهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ َواِحَدةا فَلََها الن ِْصُف ۚ َوِْلَبََوْيِه ِلكُل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ

ِه السُُّدُس ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْيٍن ۗ آ ِه الثُّلُُث ۚ فَِإْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ َفِْلُم ِ بَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم اَل تَْدُروَن أَيُُّهْم فَِْلُم ِ

ا أَْقَرُب لَكُْم نَْفعاا ۚ ا َحِكيما َ َكاَن َعِليما ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ  .11-*النساء(فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ

فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا  فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَن ِي اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَىَٰ ۖ بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض ۖ )-4

 تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ثََواباا َوأُوذُوا فِي َسبِيِلي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َْلَُكف َِرنَّ َعْنُهْم َسي ِئَاتِِهْم َوَْلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمنْ  ِمْن ِديَاِرِهمْ 

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّوابِ  ِۗ  َوَّللاَّ  .195-*ال عمران(ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

اَوَمْن يَْعَمْل ِمنَ )-5 ئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َواَل يُْظلَُموَن نَِقيرا
اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَىَٰ َوهَُو ُمْؤِمٌن فَأُولََٰ  .124-*النساء( الصَّ

ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَىَٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةا َطي ِبَةا ۖ َولَنَْجِزيَنَُّهمْ )-6  ( أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ َمْن َعِمَل َصاِلحا

 .97-*النحل

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل كُلُّ أُْنثَىَٰ َوَما تَِغيُض اْْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد ۖ َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدهُ بِِمْقَدارٍ )-7  .8-*الرعد(َّللاَّ

 



أِْن اثْنَْيِن )-8 ا اْشتََملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ ۖ ِمَن الضَّ َم أَِم اْْلُْنثَيَْيِن أَمَّ َوِمَن اْلَمْعِز اثْنَْيِن ۗ قُْل آلذََّكَرْيِن َحرَّ

 .143-*االنعام(اْْلُْنثَيَْيِن ۖ نَب ِئُونِي بِِعْلٍم إِْن كُْنتُْم َصاِدقِينَ 

َر أََحُدهُْم بِاْْلُْنثَىَٰ َظلَّ َوْجُههُ ُمسْ )-9 ا َوهَُو َكِظيمٌ َوإِذَا بُش ِ  .58-*النحل(َودًّ

ْنثَىَٰ بِاْْلُْنثَىَٰ ۚ فََمْن عُِفَي لَهُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُتَِب َعلَْيكُُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى ۖ اْلُحرُّ بِاْلُحر ِ َواْلعَْبُد بِاْلعَْبِد َواْْلُ )-10

ِلَك فَلَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَات ِبَاعٌ بِاْلَمْعُروِف وَ 
ِلَك تَْخِفيٌف ِمْن َرب ِكُْم َوَرْحَمةٌ ۗ فََمِن اْعتََدىَٰ بَْعَد ذََٰ

أََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن ۗ ذََٰ

 .178-*البقرة(َعذَاٌب أَِليمٌ 

ْنثَىَٰ َواَل تََضُع إاِلَّ بِِعْلِمِه ۚ َويَْوَم إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِةۚ  َوَما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِمْن أَْكَماِمَها َوَما تَْحِمُل ِمْن أُ )-11

 .47-*فصلت(يُنَاِديِهْم أَْيَن شَُرَكائِي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيدٍ 

ا ۚ َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَىَٰ َواَل تَ )-12 ُ َخلَقَكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ َجعَلَكُْم أَْزَواجا ُر ِمْن َوَّللاَّ َضُع إاِلَّ بِِعْلِمِه ۚ َوَما يُعَمَّ

ِ يَِسيرٌ  ِلَك َعلَى َّللاَّ
ٍر َواَل يُْنقَُص ِمْن عُُمِرِه إاِلَّ فِي ِكتَاٍب ۚ إِنَّ ذََٰ  .11-*فاطر(ُمعَمَّ

ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ )-13 ئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َمْن َعِمَل َسي ِئَةا فاََل يُْجَزىَٰ إِالَّ ِمثْلََها ۖ َوَمْن َعِمَل َصاِلحا ثَىَٰ َوهَُو ُمْؤِمٌن فَأُولََٰ

 .40-*غافر(يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَْيِر ِحَسابٍ 

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل كُلُّ أُْنثَىَٰ َوَما تَِغيُض اْْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد ۖ َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدهُ بِِمْقَدارٍ )-14  .8-*الرعد(َّللاَّ

اإِْن )-15  .117-*النساء(يَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ إِنَاثاا َوإِْن يَْدُعوَن إِالَّ َشْيَطاناا َمِريدا

ا)-16  .40-*االسراء(أَفَأَْصفَاكُْم َربُّكُْم بِاْلبَنِيَن َواتََّخذَ ِمَن اْلَماَلئَِكِة إِنَاثاا ۚ إِنَّكُْم لَتَقُولُوَن قَْوالا َعِظيما

 .150-*الصافات(َماَلئَِكةَ إِنَاثاا َوهُْم َشاِهُدونَ أَْم َخلَْقنَا الْ )-17

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۚ َيْخلُُق َما يََشاُء ۚ يََهُب ِلَمْن يََشاُء إِنَاثاا َويََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّ )-18  .49-*الشورى(كُورَ لِِلَّ

ِ أَتْقَاكُْم ۚ ِإنَّ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذَكَ )-19 ٍر َوأُْنثَىَٰ َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوباا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعْنَد َّللاَّ

َ َعِليٌم َخبِيرٌ   .13-*الحجرات(َّللاَّ

ا ۚ إِنَّهُ َعِليمٌ )-20 ُجُهْم ذُْكَراناا َوإِنَاثاا ۖ َويَْجعَُل َمْن َيَشاُء َعِقيما ِ  .50-*الشورى(قَِديرٌ  أَْو يَُزو 

  .اْمَرأَتُ الزوجة والنساء و -المبحث السادس

 :الزوجة-اوال

ِلَك يُوَعُظ َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَاَل تَْعُضلُوهُنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْوا بَ )-1
ْينَُهْم بِاْلَمْعُروِف ۗ ذََٰ

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُمْ  بِِه َمنْ  ِلكُْم أَْزَكىَٰ لَُكْم َوأَْطَهُرۗ  َوَّللاَّ
ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۗ ذََٰ  .232-*البقرة(اَل تَْعلَُمونَ  َكاَن ِمْنكُْم يُْؤِمُن بِالِلَّ

 



ا َغْيَرهُ ۗ فَِإْن َطلَّ )-2 قََها فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يَتََراَجعَا إِْن َظنَّا أَْن فَِإْن َطلَّقََها فاََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّىَٰ تَْنِكَح َزْوجا

ِ يُبَي ِنَُها ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ  ِ ۗ َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  .230-*البقرة(يُِقيَما ُحُدوَد َّللاَّ

ا يَتََربَّْصَن )-3 ا ۖ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ َفاَل ُجنَاَح َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َويَذَُروَن أَْزَواجا بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشرا

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ   .234-*البقرة(َعلَْيكُْم فِيَما فَعَْلَن فِي أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ۗ َوَّللاَّ

ا َوِصيَّةا ِْلَْزَواِجِهْم َمتَاعاا إِلَى اْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراجٍ ۚ فَِإْن َخَرْجَن َفاَل ُجنَاَح َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َويَذَُروَن أَزْ )-4 َواجا

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ   .240-*البقرة(َعلَْيكُْم فِي َما فَعَْلَن ِفي أَْنفُِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف ۗ َوَّللاَّ

ِر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا )-5 اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ۖ كُلََّما ُرِزقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة ِرْزقاا ۙ َوبَش ِ الصَّ

َرةٌ ۖ َوهُْم فِ  ا ۖ َولَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ ذَا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل ۖ َوأُتُوا بِِه ُمتََشابِها  .25-*البقرة(اِلُدونَ يَها خَ قَالُوا َهَٰ

ِذِه الشَّ )-6 ا َحْيُث ِشئْتَُما َواَل تَْقَربَا َهَٰ  (َجَرةَ فَتَكُونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ َوقُْلنَا يَا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوكاَُل ِمْنَها َرَغدا

 .35-*البقرة

ِذِه الشََّجَرةَ فَتَكُونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ َويَا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ )-7  .19-*االعراف(فَكُاَل ِمْن َحْيُث ِشئْتَُما َواَل تَْقَربَا َهَٰ

ِكنَّ الشَّيَاِطيَن َكفَُروا)-8 ْحَر يُعَل ُِموَن النَّ  َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَىَٰ ُمْلِك سُلَْيَماَنۖ  َوَما َكَفَر سُلَْيَماُن َولََٰ اَس الس ِ

ْحُن فِتْنَةٌ فاََل تَْكفُْر ۖ فَيَتَعَلَُّموَن َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَتۚ  َوَما يُعَل َِماِن ِمْن أََحٍد َحتَّىَٰ يَقُواَل إِنََّما نَ 

قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ۚ َوَما  هُْم َواَل ِمْنُهَما َما يُفَر ِ ِ ۚ َويَتَعَلَُّموَن َما يَُضرُّ يَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِِإْذِن َّللاَّ هُْم بَِضار ِ

 (ُهْم ۚ لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ يَْنفَعُُهْم ۚ َولَقَْد َعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ۚ َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفُسَ 

 .102-*البقرة

بُُع ِممَّ )-9 ا تََرْكَن ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة َولَكُْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم يَكُْن لَُهنَّ َولٌَد ۚ فَِإْن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَمْ  بُُع ِممَّ ا تََرْكتُْمۚ  ِمْن بَْعِد  يُوِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن ۚ َولَُهنَّ الرُّ يَكُْن َلكُْم َولٌَد ۚ فَِإْن َكاَن لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

 فَِإْن  َۚواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدسُ  َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن ۗ َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةا أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُل ِ 

ِلَك فَُهْم شَُرَكاُء ِفي الثُّلُِث ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىَٰ بَِها أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضار ٍ 
ُ َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذََٰ ِۗ  َوَّللاَّ  ۚ َوِصيَّةا ِمَن َّللاَّ

 .12-*النساء(َعِليٌم َحِليمٌ 

َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعِشيَرتُكُْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم )-10

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسبِيِلِه فَتََربَُّصوا َحتَّىَٰ يَأْتَِي  ُ بِأَْمِرِه َۗوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن َّللاَّ ُ اَل يَْهِدي َّللاَّ  َوَّللاَّ

 .24-*التوبة( اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ 

ا فاََل تَأُْخذُوا ِمْنهُ َشْيئاا ۚ أَ )-11 ا َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِْنَطارا تَأُْخذُونَهُ بُْهتَاناا َوإِثْما

 .20-*النساء(ُمبِيناا



يَّاتِِهْم ۖ َواْلَماَلئَِكةُ يَْدُخلُونَ -12     َعلَْيِهْم ِمْن كُل ِ بَاٍب()َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُر ِ

 .23-*الرعد

اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن )-13 ا ۖ لَُهْم فِيَها َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ تَْحِتَها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَدا

َرةٌ ۖ َونُْدِخلُُهْم ِظالًّ َظِليالا   .57-*النساء(أَْزَواٌج ُمَطهَّ

يَّةا ۚ َوَما َكاَن ِلَرسُوٍل أَْن يَأْتِ )-14 ا َوذُر ِ ِ ۗ ِلكُل ِ أََجٍل َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالا ِمْن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا لَُهْم أَْزَواجا َي بِآيٍَة إاِلَّ بِِإْذِن َّللاَّ

 . 38-ِكتَاٌب(*الرعد

ۚ  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهمَ )-15 ا َوِنَساءا ا ِرَجاالا َكثِيرا

 َ َ َكاَن َعلَْيكُْم َرقِيبااَواتَّقُوا َّللاَّ  .1-*النساء(الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ َّللاَّ

ِلكُْم ۚ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد َرب ِِهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنهَ )-16
 اُر َخاِلِديَن فِيَها َوأَْزَواجٌ قُْل أَُؤنَب ِئُكُْم بَِخْيٍر ِمْن ذََٰ

ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَادِ  ِ ۗ َوَّللاَّ َرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ  .15-*ال عمران(ُمَطهَّ

ا تَغَشَّاَها َحَملَتْ )-17 ْت  هَُو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسكَُن إِلَْيَها ۖ فَلَمَّ َحْمالا َخِفيفاا فََمرَّ

ا لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرينَ بِِه ۖ  َ َربَُّهَما لَئِْن آتَْيتَنَا َصاِلحا ا أَثْقَلَْت َدَعَوا َّللاَّ  .189-*االعراف(فَلَمَّ

 نساء:ال-ثانيا

فَُث إِلَىَٰ نَِسائِكُْم ۚ هُنَّ ِلبَاٌس َلكُْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ ۗ )-1 يَاِم الرَّ ُ أَنَّكُْم كُْنتُْم تَْختَانُوَن أَْنفَُسكُْم أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الص ِ َعِلَم َّللاَّ

ُ لَكُْم ۚ َوكُلُوا َواْشَربُوا َحتَّ  ىَٰ يَتَبَيََّن لَكُُم اْلَخْيطُ اْْلَْبَيُض فَتَاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم ۖ فَاْْلَن بَاِشُروهُنَّ َواْبتَغُوا َما َكتََب َّللاَّ

يَاَم إِلَى اللَّْيِل ۚ َواَل تُبَاِشُروهُنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد ِۗمَن اْلَخْيِط اْْلَْسَودِ  وا الص ِ  تِْلَك ُحُدوُد  ِمَن اْلفَْجِر ۖ ثُمَّ أَتِمُّ

ُ آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَّقُونَ  ِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ
ِ فاََل تَْقَربُوَها ۗ َكذََٰ  .187-*البقرة(َّللاَّ

َرِك َواْصَطفَاِك َعلَىَٰ نَِساِء اْلعَالَِمينَ )-2 َ اْصَطفَاِك َوَطهَّ  .42-*ال عمران(َوإِْذ قَالَِت اْلَماَلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ َّللاَّ

ُ ِفي أَْواَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِنۚ  فَِإْن كُنَّ نَِساءا فَْوَق اثْنَتَ )-3 ْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَكۖ  َوإِْن َكانَْت َواِحَدةا يُوِصيكُُم َّللاَّ

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولٌَدۚ  فَِإْن لَْم يَكُ  ِه الثُّلُُث ۚ فَلََها الن ِْصُف ۚ َوِْلَبََوْيِه ِلكُل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ ْن لَهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَِْلُم ِ

ِه السُُّدُس ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْيٍن ۗ آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم اَل تَدْ فَِإْن كَ  ُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَكُْم نَْفعاا ۚ اَن لَهُ إِْخَوةٌ َفِْلُم ِ

ا ا َحِكيما َ َكاَن َعِليما ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ  .11-*النساء(فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ

ِة َواْلَخيْ ُزي َِن لِ )-4 َمِة لنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ ِل اْلُمَسوَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  ْنيَا ۖ َوَّللاَّ ِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ
 .14-مرانع*ال (َواْْلَْنعَاِم َواْلَحْرِث ۗ ذََٰ

ْرَن َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض ۖ قُْل ُهَو أَذاى فَاْعتَِزلُوا الن َِساَء فِي اْلَمِحيِض ۖ َواَل تَْقَربُوهُنَّ َحتَّىَٰ َيطْ )-5 ُهْرَن ۖ فَِإذَا تََطهَّ

ابِيَن َويُِحبُّ ا َ يُِحبُّ التَّوَّ ُ ۚ ِإنَّ َّللاَّ ِرينَ فَأْتُوهُنَّ ِمْن َحْيُث أََمَركُُم َّللاَّ  .222-*البقرة(ْلُمتََطه ِ



َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْوا نَْدعُ أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءكُْم َونَِساَءنَ )-6 ا َونَِساَءكُْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسكُْم فََمْن َحاجَّ

ِ َعلَى ا  .61-*ال عمران(ْلَكاِذبِينَ ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنََت َّللاَّ

ۚ  َواتَّقُوا يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهمَ )-7 ا َونَِساءا ا ِرَجاالا َكثِيرا

َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ  َ َكاَن َعلَْيكُْم َرقِيبااَّللاَّ  .1-*النساء(َّللاَّ

 فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةا َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمىَٰ فَاْنِكُحوا َما َطاَب َلكُْم ِمَن الن َِساِء َمثْنَىَٰ َوثاَُلَث َوُربَاَع ۖ)-8

 
 .3-*النساء(ِلَك أَْدنَىَٰ أاَلَّ تَعُولُواأَْو َما َملََكْت أَْيَمانُكُْم ۚ ذََٰ

ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقرَ )-9 ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر ۚ ِللر ِ بُوَن ِممَّ

ا  .7-*النساء(نَِصيباا َمْفُروضا

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائِكُْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَْربَعَةا ِمْنكُْمۖ  فَِإْن َشِهُدوا فَأَْمسِ )-10 كُوهُنَّ ِفي اْلبُيُوِت َحتَّىَٰ َوالالَّ

ُ لَُهنَّ َسبِيالا   .15-*النساء(يَتََوفَّاهُنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل َّللاَّ

 .22-*انساء(ا نََكَح آبَاُؤكُْم ِمَن الن َِساِء إاِلَّ َما قَْد َسلََف ۚ إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةا َوَمْقتاا َوَساَء َسبِيلا َواَل تَْنِكُحوا مَ -11

ا آتَْيتُُموُهنَّ إاِلَّ أَْن يَأْتِيَن ِض مَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل يَِحلُّ لَكُْم أَْن تَِرثُوا الن َِساَء َكْرهاا ۖ َواَل تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا بِبَعْ )-12

ابِفَاِحَشٍة ُمبَي ِنٍَة ۚ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ فَِإْن َكِرْهتُُموهُنَّ فَعََسىَٰ أَْن تَْكَرهُوا َشْيئاا َوَيْجعَلَ  ا َكثِيرا ُ فِيِه َخْيرا    ( َّللاَّ

 .19-*النساء

ْينَاكُْم ِمْن آِل فِْرَعوْ )-13 ِلكُْم باََلٌء ِمْن َوإِْذ نَجَّ
َن يَسُوُمونَكُْم سُوَء اْلعَذَاِب يُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءكُْم َوَيْستَْحيُوَن نَِساَءكُْمۚ  َوفِي ذََٰ

 .49-*البقرة(َرب ِكُْم َعِظيمٌ 

ُموا ِْلَْنفُِسكُْم ۚ َواتَّ )-14 ِر اْلُمْؤِمنِينَ نَِساُؤكُْم َحْرٌث لَكُْم فَأْتُوا َحْرثَكُْم أَنَّىَٰ ِشئْتُْم ۖ َوقَد ِ َ َواْعلَُموا أَنَّكُْم ُماَلقُوهُ ۗ َوبَش ِ  (قُوا َّللاَّ

 .223-*البقرة

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ )-15  .226-*البقرة(ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر ۖ فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ َّللاَّ

ا ِلتَْعتَدُ َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء )-16 ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف ۚ َواَل تُْمِسكُوهُنَّ ِضَرارا وا ۚ فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسر ِ

ِ َعلَ  ا ۚ َواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ ِ هُُزوا ِلَك فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ۚ َواَل تَتَِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ
كُْم َوَما أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمَن اْلِكتَاِب يْ َوَمْن يَْفعَْل ذََٰ

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .231-*البقرة(َواْلِحْكَمِة يَِعظُكُْم بِِه ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

ِلَك يُوَعظُ َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ َفاَل تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَْنِكْحَن )-17
أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْوا بَْينَُهْم بِاْلَمْعُروِف ۗ ذََٰ

ُ يَْعلَُم  ِلكُْم أَْزَكىَٰ لَُكْم َوأَْطَهُرۗ  َوَّللاَّ
ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۗ ذََٰ  .232-*البقرة(َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ بِِه َمْن َكاَن ِمْنكُْم يُْؤِمُن بِالِلَّ

 



ِلَك َعلَ يَا )-18
ِ َمْن يَأِْت ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمبَي ِنٍَة يَُضاَعْف لََها اْلعَذَاُب ِضْعفَْيِن ۚ َوَكاَن ذََٰ انَِساَء النَّبِي  ِ يَِسيرا    (ى َّللاَّ

 .30-*االحزاب

 .4-*النساء(فَكُلُوهُ َهنِيئاا َمِريئاا َوآتُوا الن َِساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةا ۚ فَِإْن ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفساا)-19

ا ِمْنُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن نِسَ )-20 اٍء َعَسىَٰ أَْن يَُكنَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسىَٰ أَْن يَكُونُوا َخْيرا

ا ِمْنُهنَّ ۖ َواَل تَْلِمُزوا أَْنفَُسكُْم َواَل  ئَِك هُُم َخْيرا يَماِن ۚ َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولََٰ تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب ۖ بِئَْس ااِلْسُم اْلفُسُوُق بَْعَد اْْلِ

 .11-*الحجرات(الظَّاِلُمونَ 

ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة الن َِساِء أَْو أَْكنَْنتُْم فِي أَْنفُِسكُْم ۚ )-21 ِكْن اَل َواَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم فِيَما َعرَّ ُ أَنَّكُْم َستَْذكُُرونَُهنَّ َولََٰ َعِلَم َّللاَّ

ا إِالَّ أَْن تَقُولُوا قَْوالا َمْعُروفاا ۚ َواَل تَْعِزُموا عُْقَدةَ الن َِكاحِ َحتَّىَٰ يَْبلَُغ اْلكِ  َ يَْعلَُم تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ تَاُب أََجلَهُ ۚ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َ َغفُوٌر َحِليمٌ َما فِي أَْنفُِسكُْم   .235*البقرة(فَاْحذَُروُه ۚ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َعلَى اْلُموِسعِ قََدُرهُ  اَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِْن َطلَّْقتُُم الن َِساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةاۚ  َوَمت ِعُوهُنَّ )-22

 .236-*البقرة(تَاعاا بِاْلَمْعُروِفۖ  َحقًّا َعلَى اْلُمْحِسنِينَ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قََدُرهُ مَ 

 :اْمَرأَتُ ة واْمَرأَ  -ثالثا

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَكُْم َكا)-1 َكاتٌِب أَْن تٌِب بِاْلعَْدِل ۚ َواَل يَأَْب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ

َ َربَّهُ َواَل يَبْ  ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ َخْس ِمْنهُ َشْيئاا ۚ فَِإْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

ا أَْو َضِعيفاا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ  هَُو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلكُْم ۖ فَِإْن لَْم اْلَحقُّ َسِفيها

َر إِْحدَ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَتُذَك ِ َب اُهَما اْْلُْخَرىَٰ ۚ َواَل يَأْ يَكُونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِلكُْم أَْقَسطُ 
ا إِلَىَٰ أََجِلِه ۚ ذََٰ ا أَْو َكبِيرا ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَىَٰ  الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُوا ۚ َواَل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيرا ِعْنَد َّللاَّ

بَْينَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها ۗ َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم ۚ َواَل أاَلَّ تَْرتَابُوا ۖ إاِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةا َحاِضَرةا تُِديُرونََها 

  ُۗ َ ۖ َويُعَل ُِمكُُم َّللاَّ ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعلِ يَُضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهيٌد ۚ َوإِْن تَْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ  .282-*البقرة(يمٌ َوَّللاَّ

بُُع ِممَّ )-2 ا تََرْكَن ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة َولَكُْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم يَكُْن لَُهنَّ َولٌَد ۚ فَِإْن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَ  بُُع ِممَّ ا تََرْكتُْمۚ  ِمْن بَْعِد يُوِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن ۚ َولَُهنَّ الرُّ ْم يَكُْن َلكُْم َولٌَد ۚ فَِإْن َكاَن لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

ُس ۚ فَِإْن َواِحٍد ِمْنُهَما السُّدُ  َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن ۗ َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةا أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُل ِ 

ِلَك فَُهْم شَُرَكاُء ِفي الثُّلُِث ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىَٰ بَِها أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضار ٍ 
ُ َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذََٰ ِۗ  َوَّللاَّ  ۚ َوِصيَّةا ِمَن َّللاَّ

 .12-*النساء(َعِليٌم َحِليمٌ 

ا )-3 ْلُح َخْيٌرۗ  َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُشُوزا ا ۚ َوالصُّ ا فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلحا أَْو إِْعَراضا

ا َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرا  .128-*النساء(َوأُْحِضَرِت اْْلَْنفُُس الشُّحَّ ۚ َوِإْن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ َّللاَّ

 



ُت َعْيٍن ِلي َولََك ۖ ََّل تَْقتُلُوهُ َعَسىَٰ أَْن يَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولًَدا َوهُْم ََّل َْشعُُرونَ َوقَالَِت اْمَرأَُت )-4  .9-القصص(*فِْرَعْوَن قُرَّ

وهُْم أَْجَمِعينَ  )-5 ْرنَا اْمَرأَتَهُ  إاِلَّ *إِالَّ آَل لُوٍط إِنَّا لَُمنَجُّ   .60-*الحجر(اْلغَابِِرينَ  لَِمنَ  إِنََّها قَدَّ

ا ۚ وَ )-6 ِلَك َمكَّنَّا ِليُوسَُف فِي َوقَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمثَْواهُ َعَسىَٰ أَْن يَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَدا
َكذََٰ

ُ َغاِلٌب َعلَىَٰ  ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُمونَ  اْْلَْرِض َوِلنُعَل َِمهُ ِمْن تَأِْويِل اْْلََحاِديِث ۚ َوَّللاَّ  .21-*يوسف(أَْمِرِه َولََٰ

    (َراَها فِي َضاَلٍل ُمبِينٍ َوقَاَل نِْسَوةٌ ِفي اْلَمِدينَِة اْمَرأَُت اْلعَِزيِز تَُراِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِسِهۖ  قَْد َشغَفََها ُحبًّا ۖ إِنَّا لَنَ )-7

 .30-*يوسف

ِ َما َعِلْمنَا َعلَْيِه ِمْن سُوٍء ۚ قَالَِت اْمَرأَُت اْلعَ قَاَل َما َخْطبُُكنَّ )-8 ِزيِز اْْلَن  إِْذ َراَوْدتُنَّ يُوسَُف َعْن نَْفِسِه ۚ قُْلَن َحاَش لِِلَّ

اِدقِينَ   .51-*يوسف(َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه َوإِنَّهُ لَِمَن الصَّ

ُت َعْيٍن ِلي َولََك ۖ ََّل تَْقتُلُوهُ َعَسىَٰ أَْن يَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولًَدا َوهُْم ََّل َْشعُُرونَ َوقَالَِت اْمَرأَُت )-9  .9-القصص(*فِْرَعْوَن قُرَّ

وهُْم أَْجَمِعينَ  )-8 ْرنَا اْمَرأَتَهُ  إاِلَّ *إِالَّ آَل لُوٍط إِنَّا لَُمنَجُّ   .60-*الحجر(اْلغَابِِرينَ  لَِمنَ  إِنََّها قَدَّ

ا ۚ وَ )-9 ِلَك َمكَّنَّا ِليُوسَُف فِي َوقَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمثَْواهُ َعَسىَٰ أَْن يَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَدا
َكذََٰ

ُ َغاِلٌب َعلَىَٰ  ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُمونَ  اْْلَْرِض َوِلنُعَل َِمهُ ِمْن تَأِْويِل اْْلََحاِديِث ۚ َوَّللاَّ  .21-*يوسف(أَْمِرِه َولََٰ

    (َراَها فِي َضاَلٍل ُمبِينٍ َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلَمِدينَِة اْمَرأَُت اْلعَِزيِز تَُراِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِسِه ۖ قَْد َشغَفََها ُحبًّا ۖ إِنَّا لَنَ )-10

 .30-*يوسف

11-( ِ ُ يَْفعَُل َما يََشاءُ قَاَل َرب  ِلَك َّللاَّ
 .40-*ال عمران(أَنَّىَٰ يَكُوُن ِلي ُغاَلٌم َوقَْد بَلَغَنَِي اْلِكبَُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر ۖ قَاَل َكذََٰ

ِ إِن ِي نَذَْرُت لََك َما ِفي بَ )-12 ا فَتَقَ ي ُمحَ ْطنِ إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرب  را  (َت السَِّميُع اْلعَِليمُ إِنََّك أَنْ بَّْل ِمن ِي ۖ رَّ

        .35-*ال عمران

 .83-العراف(*ااْلغَابِِرينَ  ِمنَ  َكانَتْ  اْمَرأَتَهُ  إاِلَّ  َوأَْهلَهُ  فَأَْنَجْينَاهُ )-13

ا فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك )-12  .5-*مريم(َوِليًّاَوإِن ِي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَراِئي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِرا

ا َوقَْد بَلَْغُت ِمَن اْلِكبَِر ِعتِيًّا)-14 ِ أَنَّىَٰ يَكُوُن ِلي ُغاَلٌم َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِرا  .8-*مريم(قَاَل َرب 

 .23-*النمل(إِن ِي َوَجْدُت اْمَرأَةا تَْمِلكُُهْم َوأُوتِيَْت ِمْن كُل ِ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظيمٌ )-15

ْرنَاَها اْمَرأَتَهُ  إاِلَّ  َوأَْهلَهُ  فَأَْنَجْينَاهُ )-16  .57-(*النملينَ اْلغَابِرِ  ِمنَ  قَدَّ

ْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق يَْعقُوبَ )-17  .71-*هود(َواْمَرأَتُهُ قَائَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشَّ

 



ْم أََحٌد إاِلَّ اْمَرأَتََك ۖ لَّْيِل َواَل يَْلتَِفْت ِمْنكُ ِقْطعٍ ِمَن الِلَك بِ بِأَهْ  يَِصلُوا إِلَْيَك ۖ فَأَْسرِ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا ُرسُُل َرب َِك لَْن )-18 

ْبُح ۚ أَلَْيَس ا  .81-*هود(ِريبٍ ْبُح بِقَ لصُّ إِنَّهُ ُمِصيبَُها َما أََصابَُهْم ۚ إِنَّ َمْوِعَدهُُم الصُّ

ُ َمثاَلا ِللَّ )-19 ِذيَن َكفَُروا اْمَرأََت نُوحٍ َواْمَرأََت لُوٍط ۖ َكانَتَا تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحْيِن فََخانَتَاهَُما َضَرَب َّللاَّ

اِخِلينَ  ِ َشْيئاا َوقِيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ  .10-*التحريم(فَلَْم يُْغنِيَا َعْنُهَما ِمَن َّللاَّ

ُ َمثاَلا )-20 ِني ِمْن فِْرَعوْ  َوَضَرَب َّللاَّ ِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْيتاا فِي اْلَجنَِّة َونَج ِ َن ِللَِّذيَن آَمنُوا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرب 

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ   .11-*التحربم(َوَعَمِلِه َوَنج ِ

 والحفدة النسب والصهراالخوة واالخوات والعمام والخوال و-المبحث السابع

 االخوة واالخوات:-اوال

ٍه َغْيُرهُۚ  أَفاََل تَتَّقُونَ )-1 َ َما لَكُْم ِمْن إِلََٰ ا ۗ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ  .65-*االعراف(إِلَىَٰ َعاٍد أََخاهُْم ُهودا

َ َما لَكُ  أََخاهُمْ  َوإِلَى ثَُمودَ )-2 ا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ ِ لَكُْم آيَةا نَةٌ ِمْن َرب ِكُْم َهِذِه نَااَءتْكُْم بَي ِ هُ قَْد جَ إِلٍَه َغْيرُ  ْم ِمنْ َصاِلحا قَةُ َّللاَّ

ِ َواَل تََمسُّوَها بُِسوٍء فَيَأُْخذَكُْم عَ   .73 -*اْلعراف( أَِليمٌ ذَابٌ فَذَُروَها تَأْكُْل فِي أَْرِض َّللاَّ

َ َما لَ شُعَْيباا قَاَل يَا  أََخاهُمْ  َوإِلَى َمْديَنَ ) 3- اْلَكْيَل  نَةٌ ِمْن َرب ِكُْم فَأَْوفُوااَءتْكُْم بَي ِ جَ هُ قَْد كُْم ِمْن إِلٍَه َغْيرُ قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

            (ُمْؤِمنِينَ  تُمْ كُْم َخْيٌر لَكُْم إِْن كُنْ ْصاَلِحَها ذَلِ ْعَد إِ ِض بَ َواْلِميَزاَن َواَل تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم َواَل تُْفِسُدوا ِفي اْْلَرْ 

 .85 -* اْلعراف

َ َما لَ )-4  ا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ اْستَْعَمَركُْم فِيَها وَ َو أَْنَشأَكُْم ِمَن اْْلَْرِض ٍه َغْيُرهُ هُ ْن إِلَ مِ كُْم َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلحا

 .61-*هود(ب ِي قَِريٌب ُمِجيبٌ فَاْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ رَ 

َ َما لَ  أََخاهُمْ  َوإِلَى َمْدَينَ -5  ي أََراكُْم ْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن إِن ِ  تَْنقُُصوا اُرهُ َوالَ كُْم ِمْن إِلٍَه َغيْ شُعَْيباا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 .84 -*هود(ُمِحيطٍ بَِخْيٍر َوإِن ِي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم 

َ  أََخاهُمْ  َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُمودَ )-6  ا أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ  .45-مل*الن(ونَ فَِإذَا هُْم فَِريقَاِن يَْختَِصمُ  َصاِلحا

 .106-*الشعراء(نُوٌح أاََل تَتَّقُونَ  أَُخوهُمْ  إِْذ قَاَل لَُهمْ )-7 

 .124-*الشعراء(أاََل تَتَّقُونَ هُوٌد  أَُخوهُمْ  إِْذ قَاَل لَُهمْ )-8 

 .142-الشعراء *(أاََل تَتَّقُونَ  َصاِلحٌ  إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوهُمْ )-9 

 .161-*الشعراء(لُوطٌ أاََل تَتَّقُونَ  أَُخوهُمْ  إِْذ قَاَل لَُهمْ )-10

َ  أََخاهُمْ  َوإِلَى َمْدَينَ )-11              (اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ   تَْعثَْوا ِفيَر َوالَ ْرُجوا اْليَْوَم اْْلخِ َواشُعَْيباا فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 .36-*العنكبوت

َ لَعَلَّكُْم تُرْ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيكُْم َواتَّقُو إِْخَوةٌ  إِنََّما اْلُمْؤِمنُونَ )-12  .10-الحجرات*(َحُمونَ ا َّللاَّ



ُ فِي )-13  َما تََرَك َوإِْن َكانَْت   اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَانَِساءا فَْوقَ  ْن كُنَّ ِن فَإِ أَْواَلِدكُْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَيْ يُوِصيكُُم َّللاَّ

امِ َواِحَدةا فَلََها الن ِْصُف َوِْلَبََوْيِه ِلكُل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس  َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ  ِإْن لَْم يَكُْن لَهُ َولٌَد فَ  ْن َكاَن لَهُ إِ تََرَك  مَّ

ِه الثُّلُُث فَِإْن َكاَن لَهُ  ِه السُُّدُس ِمْن بَعْ  إِْخَوةٌ  فَِْلُم ِ كُْم اَل تَْدُروَن أَيُُّهْم كُْم َوأَْبنَاؤُ  آبَاؤُ ِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ َفِْلُم ِ

ا َحكِ أَْقَرُب لَكُْم نَْفعاا فَِريَضةا  َ َكاَن َعِليما ِ ِإنَّ َّللاَّ اِمَن َّللاَّ  .11-النساء*(يما

ُ يُْفتِيكُْم فِي اْلَكاَللَِة إِِن اْمُرٌؤ َهلَ )-14  َك َوُهَو يَِرثَُها إِْن لَْم  أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تَرَ  َولٌَد َولَهُ ْيَس لَهُ َك لَ يَْستَْفتُوَنَك قُِل َّللاَّ

ا تَ يَكُْن لََها َولٌَد فَإِ  ُ  إِْخَوةا  انُواكَ َوإِْن  َركَ ْن َكانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ ِرَجاالا َونَِساءا فَِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِن يُبَي ُِن َّللاَّ

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ   .176 -النساء(*لَكُْم أَْن تَِضلُّوا َوَّللاَّ

 .58-يوسف(*ُرونَ وسَُف فََدَخلُوا َعلَْيِه فَعََرفَُهْم َوهُْم لَهُ ُمْنكِ يُ  إِْخَوةُ  َوَجاءَ )-15

يَّاتِِهمْ )-16   .87-اْلنعام(*َدْينَاهُْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ َواْجتَبَْينَاهُْم َوهَ  َوإِْخَوانِِهمْ  َوِمْن آبَائِِهْم َوذُر ِ

يَماأَوْ  َوإِْخَوانَكُمْ  آبَاَءكُمْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا )-17  ِمْنكُْم فَأُولَئَِك  يَتََولَُّهمْ  ِن َوَمنْ ِليَاَء إِِن اْستََحبُّوا اْلكُْفَر َعلَى اْْلِ

 .23-التوبة(*هُُم الظَّاِلُمونَ 

َن َكَساَدَها اَرةٌ تَْخَشوْ ا َوتِجَ أَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموهَ َوَعِشيَرتُكُْم وَ  َوأَْزَواُجكُمْ  َوإِْخَوانُكُمْ  قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُمْ )-18 

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهادٍ  ُ بِأَمْ  فَتََربَُّصوا بِيِلهِ سَ ِفي  َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن َّللاَّ ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ ِرِه َوَّللاَّ

 .24-بةالتو(*اْلفَاِسِقينَ 

َوْليَْضِرْبَن  ُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَهاِديَن ِزينَتَ اَل يُبْ وَ ُهنَّ َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروجَ )-19 

نَائِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَبْ  بَائِِهنَّ أَوْ آ أَْو ِهنَّ بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ ِلبُعُولَتِ 

ْربَةِ ِو التَّابِِعيأَ نُُهنَّ ِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَماأَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِ  إِْخَوانِِهنَّ  إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَِني َن مِ  َن َغْيِر أُوِلي اْْلِ

ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت الن َِساِء  َجاِل أَِو الط ِ ْن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا نَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن مِ  بِأَْرُجِلهِ ْضِرْبنَ يَ اَل وَ الر ِ

ِ َجِميعاا أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ   .31-النور(*إِلَى َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر يَُوادُّوَن مَ )- 20 ا يُْؤِمنُوَن بِالِلَّ َ ْن َحااَل تَِجُد قَْوما أَْبنَاَءهُْم   َولَْو َكانُوا آبَاَءهُْم أَوْ  َوَرسُولَهُ دَّ َّللاَّ

يَمانَ  إِْخَوانَُهمْ  أَوْ  تَِها اْْلَْنَهاُر ُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَحْ ْنهُ َويُْدِخلُ مِ  ُروحٍ  َوأَيََّدهُْم بِ أَْو َعِشيَرتَُهْم أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْْلِ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ أُولَئَِك ِحْزُب َّللاَِّ   .22-المجادلة*هُُم اْلُمْفِلُحونَ  ِحْزَب َّللاَِّ   إِنَّ  أاَلَ َخاِلِديَن فِيَها َرِضَي َّللاَّ

  .13-ق(*لُوطٍ  َوِإْخَوانُ  َوَعاٌد َوفِْرَعْونُ -21 

ْنيَا َواْْلِخَرِة َويَْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمى قُْل إِْصاَلحٌ )22- ُ  فَِإْخَوانُكُمْ  طُوهُمْ  َوإِْن تَُخالِ  َخْيرٌ لَُهمْ  فِي الدُّ  يَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن َوَّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ َْلَْعنَتَكُْم إِنَّ َّللاَّ  .220 -ةقرلبا(*اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء َّللاَّ

قُوا َواْذكُُروا نِْعمَ )-23 ِ َجِميعاا َواَل تَفَرَّ َن قُلُوبِكُْم فَأَْصبَْحتُْم ْنتُْم أَْعَداءا فَأَلََّف بَيْ كُ لَْيكُْم إِْذ  عَ َت َّللاَِّ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

ُ لَكُ  يُبَي ِ ْم ِمْنَها َكذَِلكَ قَذَكُ َوكُْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْ  إِْخَواناا بِنِْعَمتِهِ                   (ُدونَ ْم آيَاتِِه لَعَلَّكُْم تَْهتَ ُن َّللاَّ

 .103-آل عمران*

َكاةَ  (-24 اَلةَ َوآتَُوا الزَّ ُل اْْليَاِت ِلقَْومٍ  فَإِْخَوان ك مْ  فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ يِن َونُفَص ِ  .11-لتوبةيَْعلَُموَن(*ا فِي الد ِ



ِ فَِإْن لَْم تَْعلَُمو-25  يِن َوَمَواِليكُْم َولَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح  إِْخَوان ك مْ فَ  َءهُمْ ا آبَا)اْدعُوهُْم ِْلبَائِِهْم هَُو أَْقَسطُ ِعْنَد َّللاَّ فِي الد ِ

َدْت قُلُوبُكُْم َوَكانَ  ُ غَ فِيَما أَْخَطأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تَعَمَّ ا(*اْلحزابا َرِحيفُورا  َّللاَّ  .5 -ما

يَماِن َوالَ  ْخَوانِنَاَوإِلِ  )َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا-26   لُوبِنَا ِغالًّ  تَْجعَْل ِفي قُ الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاْْلِ

 .10-(*الحشرِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

 .47-يَن(*الحجرَعلَى سُُرٍر ُمتَقَابِلِ  إِْخَوانًا )َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل ٍ -27

لَْو َكانُوا ى إِذَا َضَربُوا فِي اْْلَْرِض أَْو َكانُوا غُزًّ  ْخَوانِِهمْ إِلِ  )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَكُونُوا َكالَِّذيَن َكفَُروا َوقَالُوا-28

ُ ذَِلَك َحْسَرةا ِفي قُلُ  ُ وبِهِ ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا ِليَْجعََل َّللاَّ ُ بَِما تَْعمَ وَ  يُْحِيي ْم َوَّللاَّ  -لُوَن بَِصيٌر(*آل عمرانيُِميُت َوَّللاَّ

156. 

ْخَوانِِهمْ  )الَِّذيَن قَالُوا-29          ْنتُْم َصاِدقِيَن(ْلَمْوَت إِْن كُ اِسكُُم ْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُ لُوا قُ َوقَعَُدوا لَْو أََطاعُونَا َما قُتِ  إِلِ

 .168-*آل عمران

مْ )-30  ِ ثُمَّ اَل يُْقِصُروَن(*اْلعراف َوإِْخَوان ه   .202 -يَُمدُّونَُهْم ِفي اْلغَي 

ِريَن َكانُوا-31 ا(*اْلسراءالشَّْيَطاُن لِ الشَّيَاِطيِن َوَكاَن  إِْخَوانَ  )إِنَّ اْلُمبَذ ِ  .27-َرب ِِه َكفُورا

قِيَن ِمْنكُْم َواْلقَائِِلينَ -32  ِ ُ اْلُمعَو  ْخَوانِهِ  )قَْد يَْعلَُم َّللاَّ (*اَهلُمَّ إِلَْينَا َواَل يَأْتُوَن اْلبَأَْس إِ  مْ إِلِ  .18-ْلحزابالَّ قَِليالا

ْخَوانِِهم   )أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن نَافَقُوا يَقُولُونَ -33  كُْم َواَل نُِطيُع ْخُرَجنَّ َمعَ تُْم لَنَ فَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَئِْن أُْخِرجْ الَِّذيَن كَ  إِلِ

ُ يَْشَهدُ  ا َوإِْن قُوتِْلتُْم لَنَْنُصَرنَّكُْم َوَّللاَّ ا أَبَدا  .11-حشرَكاِذبُوَن(*الُهْم لَ إِنَّ  فِيكُْم أََحدا

ا َرَجَع ُموَسى -34 قَى اْْلَْلَواَح َوأََخذَ ْلتُْم أَْمَر َرب ِكُْم َوأَلْ  بَْعِدي أََعجِ نِي ِمنْ تُُموإِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفاا قَاَل بِئَْسَما َخلَفْ )َولَمَّ

ُه إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُ  أَِخيهِ  بَِرأِْس  ْجعَْلنِي َمَع اْلقَْوِم ْشِمْت ِبَي اْْلَْعَداَء َواَل تَ تُ ونَنِي فاََل يَْقتُلُ  ونِي َوَكاُدوايَُجرُّ

ِ اْغِفْر ِلي *الظَّاِلِمينَ  اِحِميَن(*اْلَوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك َوأَ  َوِْلَِخي قَاَل َرب   .151-150-عرافْنَت أَْرَحُم الرَّ

* قَاَل يَا بُنَيَّ اَل َر َرأَْيتُُهْم ِلي َساِجِدينَ ْمَس َواْلقَمَ ا َوالشَّ با َشَر َكْوكَ إِْذ قَاَل يُوسُُف ِْلَبِيِه يَا أَبَِت إِن ِي َرأَْيُت أََحَد عَ )-35

ا إِنَّ الشَّْيَطانَ  ِإْخَوتِكَ  تَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعلَى  .5-4-يوسف(*بِينٌ مُ  ِلإْلِْنَساِن َعُدوٌّ فَيَِكيُدوا لََك َكْيدا

ا َدَخلُوا َعلَى يُوسَُف آَوى إِلَ )-36  .69-يوسف(*ونَ ا يَْعَملُ ُخوَك َفاَل تَْبتَئِْس بَِما َكانُوقَاَل إِن ِي أَنَا أَ  أََخاهُ  ْيهِ َولَمَّ

ا َوَكاَن َرُسوالا نَ )-37 ْبنَاهُ ْن َجانِِب الطُّوِر اْْلَْيمَ نَاَدْينَاهُ مِ ا * وَ بِيًّ َواْذكُْر ِفي اْلِكتَاِب ُموَسى إِنَّهُ َكاَن ُمْخلَصا ِن َوقَرَّ

 .53 -51-مريم(*َهاُروَن نَبِيًّا أََخاهُ  *َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَانَِجيًّا 

ِ اْشَرْح ِلي َصْدِري)-38 ْر ِلي أَْمِري* قَاَل َرب  ا *ييَْفقَُهوا قَْولِ  *  ِمْن ِلَسانِيَواْحلُْل عُْقَدةا  * َويَس ِ َواْجعَْل ِلي َوِزيرا

ا * َوأَْشِرْكهُ فِي أَْمِري* أَْزِرياْشُدْد بِِه * أَِخي َهاُرونَ * ِمْن أَْهِلي ا إِنََّك كُْنَت بِنَ  * اَونَْذكَُرَك َكثِيرا  * َكْي نَُسب َِحَك َكثِيرا

ا  .35-25-طه(*بَِصيرا

َزهُْم ِبَجَهاِزِهْم قَاَل ائْتُونِي)-39 ا َجهَّ  (ُمْنِزِلينَ نَا َخْيُر الْ ْيَل َوأَ يكُْم أاََل تََرْوَن أَن ِي أُوفِي اْلكَ لَكُْم ِمْن أَبِ  بِأَخٍ  َولَمَّ

 .59 -يوسف*



َها يُو أَخٌ  قَالُوا إِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرقَ )-40 ُ ُهْم قَاَل أَنْ ِدَها لَ سُُف ِفي نَْفِسِه َولَْم يُبْ لَهُ ِمْن قَْبُل فَأََسرَّ  تُْم َشرٌّ َمَكاناا َوَّللاَّ

 .77-يوسف(*أَْعلَُم بَِما تَِصفُونَ 

َمْت )-41 اُحر ِ َهاتُكُْم َوبَنَاتُكُْم َوأََخَواتُكُْم َوَعمَّ تِي َوبَنَاُت اْْلُخْ  اْْلَخِ  اتُ تُكُْم َوبَنَ  َوَخاالَ تُكُمْ َعلَْيكُْم أُمَّ َهاتُكُُم الالَّ ِت َوأُمَّ

َهاُت نَِسائِكُْم َورَ  َضاَعِة َوأُمَّ تِي فِي ابُكُُم بَائِ أَْرَضْعنَكُْم َوأََخَواتُكُْم ِمَن الرَّ ِتي َدَخْلتُْم بِِهنَّ ُجوِركُْم ِمْن نَِسائِكُُم الالَّ حُ لالَّ

وا بَْيَن اْْلُْختَْيِن إاِلَّ َما قَْد  أَْصاَلبِكُْم َوأَْن تَْجَمعُ الَِّذيَن ِمنْ  ائِكُمُ ْبنَ أَ فَِإْن لَْم تَكُونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ َفاَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم َوَحاَلئُِل 

َ كَ  اَسلََف إِنَّ َّللاَّ ا َرِحيما  .23-النساء(*اَن َغفُورا

ا ِمْن ى أَْنفُِسكُْم أَْن تَأْكُلُوَرٌج َواَل َعلَ ِريِض حَ ْلمَ الَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اْْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى )-42

َهاتِكُْم أَْو بُيُوِت إِ  اتِكُْم  َخَواتِكُمْ أَ  أَْو بُيُوتِ  انِكُمْ ْخوَ بُيُوتِكُْم أَْو بُيُوِت آبَائِكُْم أَْو بُيُوِت أُمَّ أَْو بُيُوِت أَْعَماِمكُْم أَْو بُيُوِت َعمَّ

أَْشتَاتاا أْكُلُوا َجِميعاا أَْو َس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَْن تَ ِديِقكُْم لَيْ صَ هُ أَْو تِحَ أَْو بُيُوِت أَْخَواِلكُْم أَْو بُيُوِت َخااَلتِكُْم أَْو َما َملَْكتُْم َمفَا

ُ بَاَرَكةا َطي ِ  مُ ِد َّللاَِّ فَِإذَا َدَخْلتُْم بُيُوتاا فََسل ُِموا َعلَى أَْنفُِسكُْم تَِحيَّةا ِمْن ِعنْ   لَكُُم اْْليَاِت لَعَلَّكُْم بَةا َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

 .61-النور(*تَْعِقلُونَ 

ا تََرْكَن نَّ َولٌَد فَلَ َن لَهُ ْن َكايَكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِ َولَكُْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم )-43 بُُع ِممَّ ْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن مِ كُُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَْم يَكُْن لَكُْم وَ  بُُع ِممَّ تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن  الٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ َكاَن لَكُْم وَ  فَِإنْ  لَدٌ بَِها أَْو َدْيٍن َولَُهنَّ الرُّ

ِلَك فَِلكُل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَ  أُْختٌ   أَوْ بَِها أَْو َدْيٍن َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةا أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أَخٌ 

ُ َعِليٌم َحلِ  َوِصيَّةا ِمنَ  َضار ٍ َر مُ ِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْيٍن َغيْ فَُهْم شَُرَكاُء ِفي الثُّلُِث ِمْن بَْعِد وَ  ِ َوَّللاَّ  .12-النساء(*يمٌ َّللاَّ

ِك بَ  أُْختَ  يَا)-44  .28-مريم(*ِغيًّاَهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكانَْت أُمُّ

ْينَاَك ا َواَل تَْحَزَن َوقَتَْلَت نَفْ قَرَّ َعْينُهَ َك َكْي تَ ْعنَاَك إِلَى أُم ِ أَُدلُّكُْم َعلَى َمْن يَْكفُلُهُ فََرجَ فَتَقُوُل َهْل  أُْختُكَ  )إِْذ تَْمِشي-45 ساا فَنَجَّ

 .40-ى(*طهَدٍر يَا ُموسَ قَ َعلَى  ئْتَ جِ ِمَن اْلغَم ِ َوفَتَنَّاَك فُتُوناا فَلَبِثَْت ِسنِيَن فِي أَْهِل َمْديََن ثُمَّ 

يِه فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوهُْم الَ  ِْلُْختِهِ  )َوقَالَتْ -46  .11-صص َيْشعُُروَن(*الققُص ِ

 .48-لزخرفاوَن(* ْذنَاهُْم بِاْلعَذَاِب لَعَلَُّهْم يَْرِجعُ َوأَخَ  أُْختَِها )َوَما نُِريِهْم ِمْن آيٍَة إاِلَّ ِهَي أَْكبَُر ِمنْ -47

 العمام والخوال:-ثانيا

ْن بُيُوتِكُْم أَْنفُِسكُْم أَْن تَأْكُلُوا مِ  ٌج َواَل َعلَىيِض َحرَ َمرِ لَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اْْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى الْ )-1

َهاتِكُْم أَْو بُيُوِت إِْخَوانِكُْم  اتِكُْم أَْو بُ  َخَواتِك مْ أَ  يُوتِ ْو بُ أَ أَْو بُيُوِت آبَائِكُْم أَْو بُيُوِت أُمَّ يُوِت أَْو بُيُوِت أَْعَماِمكُْم أَْو بُيُوِت َعمَّ

ا أَْو أَْشتَاتاا فَِإذَا َدَخْلتُْم ُجنَاٌح أَْن تَأْكُلُوا َجِميعا  َس َعلَْيكُمْ ُكْم لَيْ ِديقِ أَْخَواِلكُْم أَْو بُيُوِت َخااَلتِكُْم أَْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ أَْو صَ 

ِ ُمبَاَركَ بُيُوتاا فََسل ِ  ُ لَكُُم اْْليَاِت لَ ذَِلَك يُبَي ِ كَ ي ِبَةا ةا طَ ُموا َعلَى أَْنفُِسكُْم تَِحيَّةا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  .61-النور(*عَلَّكُْم تَْعِقلُونَ ُن َّللاَّ

اتُ )-2  َهاتُكُْم َوبَنَاتُكُْم َوأََخَواتُكُْم َوَعمَّ َمْت َعلَْيكُْم أُمَّ تِي َوبَنَاُت اْْلُْخِت وَ  اأْلَخِ  َوبَنَاتُ كُْم َخااَلتُ وَ كُْم ُحر ِ َهاتُكُُم الالَّ أُمَّ

َهاُت نَِسائِكُْم َوَربَ  َضاَعِة َوأُمَّ تِي فِي حُ كُُم الاِئبُ أَْرَضْعنَكُْم َوأََخَواتُكُْم ِمَن الرَّ ِتي َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَِإْن ُجوِركُْم ِمْن نَِسائِكُُم الالَّ الَّ

 اْْلُْختَْيِن إاِلَّ َما قَْد َسلََف بِكُْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَْينَ َن ِمْن أَْصالَ الَِّذي كُمُ ْم بِِهنَّ َفاَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم َوَحاَلئُِل أَْبنَائِ لَْم تَكُونُوا َدَخْلتُ 

ا ا َرِحيما َ َكاَن َغفُورا  .23 -النساء(*إِنَّ َّللاَّ



 النسب والصهر واالحفاد:-ثالثا

اَوهَُو الَِّذي )-1 اۗ  َوَكاَن َربَُّك قَِديرا ا فََجعَلَهُ نََسباا َوِصْهرا  .54-*الفرقان(َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشرا

 .101-*المؤمنون(فَِإذَا نُِفَخ ِفي الصُّوِر فاََل أَْنَساَب بَْينَُهْم يَْوَمئٍِذ َواَل يَتََساَءلُونَ )-2

ُ َجعََل لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم )-3 ا َوَجعََل لَكُْم ِمْن أَْزَواِجكُْم بَنِيَن َوَحفََدةا َوَرَزقَكُْم ِمَن الطَّي ِبَاِت ۚ أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَوَّللاَّ َن أَْزَواجا

ِ ُهْم يَْكفُُرونَ   .72-*النحل(َوبِنِْعَمِت َّللاَّ

  :الهجرة -ثامنالمبحث ال

 و العكسمدينة،االواحد وتسمى داخلية،سواء بين الريف والتعني الهجرة تحرك االنسان من مكان الخر سواء ضمن البلد 

 هجرة خارجية. ىاو من مدينة الخرى،اما الحركة من دولة الى اخرى فتسم،

 وقد ورد في القرآن كلمة الهجرة،كما في قوله تعالى:

يَماَن ِمن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجرَ )-1 اَر َواْْلِ ُءوا الدَّ ا أُوتُوا  إِلَْيِهْم َواَل يَِجُدوَن فِي َوالَِّذيَن تَبَوَّ مَّ ُصُدوِرِهْم َحاَجةا م ِ

ئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ  َويُْؤثُِروَن َعلَىَٰ أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ ۚ َوَمن يُوقَ   .9-*الحشر(شُحَّ نَْفِسِه فَأُولََٰ

ِ ثُمَّ )-2 اِزقِينَ َوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ َ لَُهَو َخْيُر الرَّ ُ ِرْزقاا َحَسناا ۚ َوإِنَّ َّللاَّ  .58-*الحج(قُتِلُوا أَْو َماتُوا لَيَْرُزقَنَُّهُم َّللاَّ

ۖ  َوْليَْعفُوا بِيِل َواَل يَأْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمْنكُْم َوالسَّعَِة أَْن يُْؤتُوا أُوِلي اْلقُْربَىَٰ َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِفي سَ )-3 ِ َّللاَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ُ لَكُْم ۗ َوَّللاَّ  .22-*النور(َوْليَْصفَُحوا ۗ أاََل تُِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر َّللاَّ

َهاتُُهْم ۗ َوأُولُو اْْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَوْ )-4 ِ ِمَن لَىَٰ النَّبِيُّ أَْولَىَٰ بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم ۖ َوأَْزَواُجهُ أُمَّ  بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِلَك ِفي اْلِكتَاِب َمسْ 
ااْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَهاِجِريَن إاِلَّ أَْن تَْفعَلُوا إِلَىَٰ أَْوِليَائِكُْم َمْعُروفاا ۚ َكاَن ذََٰ  .6-*االحزاب(طُورا

ِ بِأَْمَوالِ )-5 ئَِك هُُم اْلفَائُِزونَ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ ِ ۚ َوأُولََٰ  (ِهْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةا ِعْنَد َّللاَّ

 .20-*التوبة

ُ َعْنهُ )-6 لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوهُْم بِِإْحَساٍن َرِضَي َّللاَّ لَُهْم  ْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ َوالسَّابِقُوَن اْْلَوَّ

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 
ا ۚ ذََٰ  .100-*التوبة(َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَدا

7-( ُ ِ  َوَّللاَّ ئَِك يَْرُجوَن َرْحَمَت َّللاَّ ِ أُولََٰ ِحيمٌ  َغفُوٌر إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ -*البقرة(رَّ

218. 

ن )-8 نكُم م ِ ن بَْعٍض فَالَِّذيَن َهاجَ نثَىَٰ  بَْعُضكُ أَْو أُ  َكرٍ ذَ فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَن ِي اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل م ِ ُروا َوأُْخِرُجوا م م ِ

ن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ثََواباا مِ ْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري اتِِهْم َوَْلُ َسي ِئَ  ُهمْ َعنْ  ِمن ِديَاِرِهْم َوأُوذُوا فِي َسبِيِلي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َْلَُكف َِرنَّ 

ُ ِعنَدهُ ُحْسُن الثََّوابِ  ِ  َوَّللاَّ ْن ِعنِد َّللاَّ  .195-*ال عمران(م ِ



 فَِإن تََولَّْوا ىَٰ يَُهاِجُروا فِي َسبِيِل َّللاَِّ ِليَاَء َحتَّ ُهْم أَوْ ِمنْ ا َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَكُونُوَن َسَواءا َفاَل تَتَِّخذُو)-9

اَواَل نَ  يًّافَُخذُوهُْم َواْقتُلُوهُْم َحْيُث َوَجدتُُّموهُْم َواَل تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َولِ   .89-*النساء(ِصيرا

الُوا أَلَْم تَكُْن أَْرُض ْستَْضعَِفيَن فِي اْْلَْرِض قَ الُوا كُنَّا مُ نتُْم قَ َم كُ ْم قَالُوا فِيإِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاهُُم اْلَماَلئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسهِ )-10

ئَِك َمأَْواهُْم َجَهنَُّم َوَساءَ  ِ َواِسَعةا فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُولََٰ اْت مَ َّللاَّ  .97-*النساء(ِصيرا

ِ يَِجْد فِي )-11 اَوَمن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل َّللاَّ ا َكثِيرا ا إِلَى َّللاَِّ َمن َيْخُرْج مِ ةا ۚ وَ َوَسعَ  اْْلَْرِض ُمَراَغما  َوَرُسوِلِه ن بَْيتِِه ُمَهاِجرا

 ُ ِ ۗ َوَكاَن َّللاَّ ا رَّ  َغفُ ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى َّللاَّ اورا  .100-*النساء(ِحيما

ئَِك هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا ۚ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا )-12 ِ َوالَِّذيَن آَوْوا َونََصُروا أُولََٰ َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيِل َّللاَّ

 .74-*االنفال(َوِرْزٌق َكِريمٌ 

 .110-*النحل(َك ِمْن بَْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيمثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصبَُروا إِنَّ َربَّ )-13

ْنيَا َحَسنَةا ۖ َوَْلَْجُر اْْلِخَرةِ )-14 ئَنَُّهْم فِي الدُّ ِ ِ ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا لَنُبَو   (أَْكبَُر ۚ لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ  َوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي َّللاَّ

 .41-*النحل

ئَِك ِمْنكُْم ۚ َوأُولُو اْْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَىَٰ بِبَْعٍض فِي ِكتَابِ َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن )-15  بَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمعَكُْم فَأُولََٰ

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ  ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ  .75-*االنفال(َّللاَّ

ئَِك بَْعُضُهْم )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلِهْم -16 ِ َوالَِّذيَن آَوْوا َونََصُروا أُولََٰ َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

يِن أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَُهاِجُروا َما لَكُْم ِمْن َواَلَيتِِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّىَٰ يَُهاِجُروا ۚ وَ  إِِن اْستَْنَصُروكُْم ِفي الد ِ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر(*االنفالفَعَلَيْ   .72-كُُم النَّْصُر إاِلَّ َعلَىَٰ قَْوٍم بَْينَكُْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق ۗ َوَّللاَّ
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 الحكمة والموعظة:-المبحث االول

 الحكمة:-اوال

ا )-1 ا ۗ َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اْْلَْلبَاِب(*البقرةيُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوِتَي َخْيرا  .269-َكثِيرا

ا آَخَر فَتُْلقَىَٰ فِي َجَهنَّ )-2 ها
ِ إِلََٰ ا أَْوَحىَٰ إِلَْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة ۗ َواَل تَْجعَْل َمَع َّللاَّ ِلَك ِممَّ

ا(*االسراءذََٰ ا َمْدُحورا  .39-َم َملُوما

َ َغنِ َولَقَْد آتَْينَا لُقْ )-3 ِ ۚ َوَمْن يَْشُكْر فَِإنََّما يَْشكُُر ِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن َكفََر فَِإنَّ َّللاَّ  .12-يٌّ َحِميٌد(*لقمانَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشكُْر لِِلَّ

رْ -4 اٌب*إِنَّا َسخَّ ْشَراقِ )اْصبِْر َعلَىَٰ َما يَقُولُوَن َواْذكُْر َعْبَدنَا َداُووَد ذَا اْْلَْيِد ۖ ِإنَّهُ أَوَّ ِ َواْْلِ  نَا اْلِجبَاَل َمعَهُ يَُسب ِْحَن بِاْلعَِشي 

اٌب* َوَشَدْدنَا*   .20-19-18-17-اْلِخَطاِب(*ص َوفَْصلَ  اْلِحْكَمةَ  َوآتَْينَاهُ  ُمْلَكهُ  َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةا ۖ ُكلٌّ لَهُ أَوَّ

   .32-اْلَحِكيُم(*البقرة ْلعَِليمُ ا أَْنتَ  إِنَّكَ  َعلَّْمتَنَا َما إاِلَّ  لَنَا ِعْلمَ  الَ  سُْبَحانَكَ  )قَالُوا-5

يهِ )-6 ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزك ِ ل ِ  ْم ۚ إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرسُوالا ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويُعَ

 .129-*البقرة

يكُْم َويُعَل ُِمكُُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكمَ )-7  ةَ َويُعَل ُِمكُْم َما لَْم تَكُونُوا تَْعلَُموَن(َكَما أَْرَسْلنَا فِيكُْم َرسُوالا ِمْنكُْم يَتْلُو َعلَْيكُْم آيَاتِنَا َويَُزك ِ

 .151-*البقرة

ا ِلتَْعتَُدوا َۚوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ )-8 ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف ۚ َواَل تُْمِسكُوهُنَّ ِضَرارا َوَمْن  فَأَْمِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسر ِ

ِ َعلَْيكُْم  ا ۚ َواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ ِ هُُزوا ِلَك فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ۚ َواَل تَتَِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ
لَْيكُْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة َوَما أَْنَزَل عَ يَْفعَْل ذََٰ

َ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليٌم(*البقرة َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .231-يَِعظُكُْم بِِه ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمهُ ِممَّ -9 ِ َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ َّللاَّ ِ النَّاَس بَْعَضُهْم )فََهَزُموهُْم بِِإْذِن َّللاَّ ا يََشاُء ۗ َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ

َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِميَن(*البقرة ِكنَّ َّللاَّ  .251-بِبَْعٍض لَفََسَدِت اْْلَْرُض َولََٰ

ْنِجيَل(*ال عم َوالتَّْوَراةَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  )َويُعَل ُِمهُ -10   .48-رانَواْْلِ

ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهمْ  )ُهَو الَِّذي 11- ي ِيَن َرسُوالا م ِ يِهْم َويُ تِِه َويُ آيَا بَعََث فِي اْْلُم ِ ْكَمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَْبُل عَل ُِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلحِ َزك ِ

بِيٍن(*الجمعة  .2-لَِفي َضاَلٍل مُّ

َسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه ۖ )اْدعُ إِلَىَٰ َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلحَ -12

 .125-َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن(*النحل

ْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم أَ -13 ِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لََهمَّ ونََك ِمْن َشْيٍء يَ وَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ِضلُّ َك َوَما يُ ِضلُّوْن يُ )َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ ُضرُّ

ُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم تَكُْن  ا(*النساءاَن فَْضُل َّللاَِّ ُم َوكَ ْعلَ تَ َوأَْنَزَل َّللاَّ  .113- َعلَْيَك َعِظيما

 

 



 الموعظة: -ثانيا 

ِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِ الَِّذيَن يَأْكُلُوَن )-1
بَا اَل يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمس ِ ۚ ذََٰ نََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الر ِ

بَا ۚ فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِِه فَاْنتَ  َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا ۗ َوأََحلَّ َّللاَّ ِ ۖ َوَمْن َعاَد الر ِ َهىَٰ فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدوَن(*البقرة  .275-فَأُولََٰ

ٍة َوأُْمْر -2 َقْوَمَك يَأُْخذُوا بِأَْحَسنَِها ۚ )َوَكتَْبنَا لَهُ فِي اْْلَْلَواحِ ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َمْوِعَظةا َوتَْفِصيالا ِلكُل ِ َشْيٍء فَُخْذَها بِقُوَّ

 .145-َسأُِريكُْم َداَر اْلفَاِسِقيَن(*االعراف

ُدوِر َوهُداى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤمِ )-3  .57-نِيَن(*يونسيَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءتْكُْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِكُْم َوِشفَاٌء ِلَما فِي الصُّ

  .66-ِلْلُمتَِّقيَن(*البقرة َوَمْوِعَظةا  َخْلفََها َوَما يََدْيَها بَْينَ  اِلمَ  نََكاالا  )َفَجعَْلنَاَها-4

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف ۚ َواَل تُ -5 ا ِلتَْعتَُدوا ۚ )َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسر ِ ْمِسكُوهُنَّ ِضَرارا

ِ َعلَْيكُْم َوَما أَنْ  َوَمْن يَْفعَلْ  ا ۚ َواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ ِ هُُزوا ِلَك فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ۚ َواَل تَتَِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ
َزَل َعلَْيكُْم ِمَن اْلِكتَاِب ذََٰ

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِلي َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .231-ٌم(*البقرةَواْلِحْكَمِة يَِعظُكُْم بِِه ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

ِلَك يُوَعُظ َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَاَل تَْعُضلُوهُنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْوا بَ )-6
ْينَُهْم بِاْلَمْعُروِف ۗ ذََٰ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۗ  ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن(*البقرةبِِه َمْن َكاَن ِمْنكُْم يُْؤِمُن بِالِلَّ ِلكُْم أَْزَكىَٰ لَُكْم َوأَْطَهُرۗ  َوَّللاَّ
 .232-ذََٰ

ذَا-7    .138-ِلْلُمتَِّقيَن(*ال عمران َوَمْوِعَظةٌ  َوهُداى ِللنَّاِس  بَيَانٌ  )َهَٰ

قاا ِلَما بَ )-8 قاا َوقَفَّْينَا َعلَىَٰ آثَاِرِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصد ِ ْنِجيَل فِيِه هُداى َونُوٌر َوُمَصد ِ ْيَن يََدْيِه ِمَن التَّْوَراِة ۖ َوآتَْينَاهُ اْْلِ

 .46-ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوهُداى َوَمْوِعَظةا ِلْلُمتَِّقيَن(*المائدة

 َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُنۚ  إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن اْدُع إِلَىَٰ َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ)-9

 .125-َسبِيِلِه ۖ َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن(*النحل

  .العدل والحق-المبحث الثاني

 العدل:-اوال

َ يَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَى -1 َ )إِنَّ َّللاَّ ا يَِعظُكُْم بِِه ِإنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ  أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحكُُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ َّللاَّ

ا(*  .58-النساءَكاَن َسِميعاا بَِصيرا

ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَربِيَن إِْن يَُكْن )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا -2 اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِِلَّ ا كُونُوا قَوَّ َغنِيًّا أَْو فَِقيرا

ُ أَْولَى بِِهَما فاََل تَتَّبِعُوا اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُوا َوِإْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَِإنَّ  ا( فَالِلَّ َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرا   .135-النساء*َّللاَّ

َ ْيَر ُمِحل ِي )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَكُْم بَِهيَمةُ اْْلَْنعَاِم إاِلَّ َما يُتْلَى َعلَْيكُْم غَ -3 ْيِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم إِنَّ َّللاَّ الصَّ

 .1-يَْحكُُم َما يُِريُد(*المائدة
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ِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل يَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى -4 اِميَن لِِلَّ  ىأاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب ِللتَّْقوَ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن(*المائدة َ إِنَّ َّللاَّ   .8-َواتَّقُوا َّللاَّ

 بِاْلِقْسِط اَل نَُكل ُِف نَْفساا إاِلَّ ُوْسعََها )َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَشُدَّهُ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميَزانَ -5

اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَوإِ  ِ أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّ                       .152-َن(*االنعامذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى َوبِعَْهِد َّللاَّ

يَن َكَما بََدأَكُْم تَعُوُدوَن(*االعراف)قُْل أََمَر َرب ِي بِاْلِقْسِط َوأَقِيُموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد ُكل ِ َمْسِجٍد َواْدعُوهُ -6  .29-ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ

َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ َواَل تَْنقُُصوا الْ -7 ِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن إِن ِي أََراكُْم بَِخْيٍر )َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم شُعَْيباا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

  ا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم َواَل تَْعثَْوا َويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل تَْبَخُسو اُف َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم ُمِحيٍط*َوإِن ِي أَخَ 

 .85-84-فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن(*هود

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَ -8  َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْْلِ  ِعظُكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن(ِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ يَ ِن اْلفَْحَشاْنَهى عَ ى َويَ )ِإنَّ َّللاَّ

  .90-*النحل

 الحق:-ثانيا

 .42-)َواَل تَْلبِسُوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن(*البقرة-1

ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَْينَا َويَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ -2 قاا ِلَما َمعَُهْمۗ   َوهُوَ )َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَْنَزَل َّللاَّ اْلَحقُّ ُمَصد ِ

ِ ِمْن قَْبُل إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِيَن(*البقرة  .91-قُْل فَِلَم تَْقتُلُوَن أَْنبِيَاَء َّللاَّ

ا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِ -3 ا َحَسدا ْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم اْلَحقُّ ۖ )َودَّ َكثِيٌر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَكُْم ِمْن بَْعِد إِيَمانِكُْم كُفَّارا

َ َعلَىَٰ كُل ِ َشْيٍء قَِديٌر(*البقرة ُ بِأَْمِرِه ۗ إِنَّ َّللاَّ  .109-فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّىَٰ يَأْتَِي َّللاَّ

َول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َوَحْيُث َما كُْنتُْم فََولُّوا )قَْد نََرىَٰ تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِءۖ  فَلَنَُول ِيَنََّك قِْبلَةا تَْرَضاَها ۚ فَ -4

ُ بِغَ  ا يَْعَملُوَن(*البقرةُوُجوَهكُْم َشْطَرهُ ۗ َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم ۗ َوَما َّللاَّ  .144-افٍِل َعمَّ

ا تُْنبُِت اْْلَْرُض ِمْن بَ )َوإِْذ قُ -5 ْقِلَها َوقِثَّائَِها ْلتُْم يَا ُموَسىَٰ لَْن نَْصبَِر َعلَىَٰ َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدعُ لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

ا فَِإنَّ لَكُْم َما َسأَْلتُْم ۗ َوُضِربَْت َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصِلَها ۖ قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَىَٰ بِالَِّذي هَُو َخْيٌر ۚ ا ْهبُِطوا ِمْصرا

ِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَِّ 
ِ ۗ ذََٰ لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمَن َّللاَّ ِلَك َعلَْيِهُم الذ ِ

ِ ۗ ذََٰ  َويَْقتُلُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيِر اْلَحق 

 .61-ا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن(*البقرةبَِما َعَصوْ 

 .146-َحقَّ َوهُْم يَْعلَُموَن(*البقرة)الَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُْم ۖ َوإِنَّ فَِريقاا ِمْنُهْم لَيَْكتُُموَن الْ -6

  .147-اْلُمْمتَِريَن(*البقرة ِمنَ  تَُكونَنَّ  فاَلَ  َرب ِكَ  ِمنْ  )اْلَحقُّ -7

ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُمونَ -8 َ اَل يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثاَلا َما بَعُوَضةا فََما فَْوقََها ۚ فَأَمَّ ا الَِّذيَن  )إِنَّ َّللاَّ أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْمۖ  َوأَمَّ

 ُ ا ۚ َوَما يُِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلفَاِسِقيَن(*البقرةَكفَُروا فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد َّللاَّ ا َويَْهِدي بِِه َكثِيرا ذَا َمثاَلا ۘ يُِضلُّ بِِه َكثِيرا  .26-بَِهَٰ
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ِريَن َوُمْنِذِريَن َوأَْنَزَل َمَعُهُم اْلِكتَاَب بِ -9 ُ النَّبِي ِيَن ُمبَش ِ ةا َواِحَدةا فَبَعََث َّللاَّ ِ )َكاَن النَّاُس أُمَّ ِليَْحكَُم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْلَحق 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فِيِه ۚ َوَما اْختَلََف فِيِه إاِلَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَي ِنَاُت بَْغياا بَْينَهُ  ْم ۖ فََهَدى َّللاَّ

 ُ ِ بِِإْذنِِه ۗ َوَّللاَّ  .213- يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم(*البقرةاْختَلَفُوا فِيِه ِمَن اْلَحق 

أطاع   ن َمن ، مبشريين هللاواحد،متفقين على اإليمان باهلل ثم اختلفوا في دينهم،فبعث هللا النبيين دعاة لد عكان الناس جم

موا ،ليحك يهملت علالنار،وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشت مصيره هللا بالجنة، ومحذرين من كفر به وعصاه

الذين أعطاهم  سًدا إالًما وحبما فيها بين الناس فيما اختلفوا فيه،وما اْختَلَف في أمر محمد صلى هللا عليه وسلم وكتابه ظل

ة ما طل،ومعرفن البالى تمييز الحق مهللا التوراة،وعرفوا ما فيها من الحجج واألحكام،فوفَّق هللا المؤمنين بفضله إ

 (1).اختلفوا فيه،وهللا يوفِّق من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَكُْم كَ -10 َكاتٌِب أَْن  اتٌِب بِاْلعَْدِل ۚ َواَل يَأْبَ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ

َ َربَّهُ َواَل يَبْ  ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ َخْس ِمْنهُ َشْيئاا ۚ فَِإْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

ا أَْو َضِعيفاا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ  ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ ِباْلعَْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلكُْم ۖ فَِإْن لَْم يَكُونَا  َسِفيها

َر إِْحَداهَُما اْْلُ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَتُذَك ِ أَْب الشَُّهَداُء إِذَا ْخَرىَٰ ۚ َواَل يَ َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِ َوأَ  ِلكُْم أَْقَسطُ ِعْنَد َّللاَّ
ا إِلَىَٰ أََجِلِه ۚ ذََٰ ا أَْو َكبِيرا ْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَىَٰ أاَلَّ تَْرتَابُواۖ  َما ُدعُوا ۚ َواَل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيرا

بَْينَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها ۗ َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم ۚ َواَل يَُضارَّ َكاتٌِب  إاِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةا َحاِضَرةا تُِديُرونََها

ُ بِكُل ِ  ُۗ  َوَّللاَّ َۖ  َويُعَل ُِمكُُم َّللاَّ  .282-يٌم(*البقرةَشْيٍء َعلِ  َواَل َشِهيٌد ۚ َوإِْن تَْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ

 .60-اْلُمْمتَِريَن(*ال عمران ِمنَ  تَكُنْ  َفالَ  َرب ِكَ  ِمنْ  )اْلَحقُّ -11

قاا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمناا َعلَْيِه ۖ فَاحْ -12 ِ ُمَصد ِ ُ ۖ َواَل تَتَّبِْع كُْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل )َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق  َّللاَّ

ُ لََجعَلَ  ا ۚ َولَْو َشاَء َّللاَّ ِ ۚ ِلكُل ٍ َجعَْلنَا ِمْنكُْم ِشْرَعةا َوِمْنَهاجا ا َجاَءَك ِمَن اْلَحق  ِكْن ِليَْبلَُوكُْم فِي أَْهَواَءهُْم َعمَّ ةا َواِحَدةا َولََٰ كُْم أُمَّ

 .48- َمْرِجعُكُْم َجِميعاا فَيُنَب ِئُكُْم بَِما كُْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن(*المائدةَما آتَاكُْم ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ۚ إِلَى َّللاَِّ 

َ لَُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(*ا-13 ُۚ  َوإِنَّ َّللاَّ ٍه إاِلَّ َّللاَّ ذَا لَُهَو اْلقََصُص اْلَحقُّ ۚ َوَما ِمْن إِلََٰ  .62-ل عمران)إِنَّ َهَٰ

 .71-ِلَم تَْلبِسُوَن اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن(*ال عمران )يَا أَْهَل اْلِكتَابِ -14

ِ َواَل تَتَّبِعُوا أَْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَ -15 ا وَ )قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْغلُوا فِي ِدينِكُْم َغْيَر اْلَحق   َضلُّوا ْبُل َوأََضلُّوا َكثِيرا

 .77-َعْن َسَواِء السَّبِيِل(*المائدة

الِ -16 ِ َونَْطَمُع أَْن يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصَّ ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحق   .84-ِحيَن(*المائدة)َوَما لَنَا اَل نُْؤِمُن بِالِلَّ

ِ ۖ يَقُصُّ اْلَحقَّ ۖ َوهَُو َخْيُر )قُْل إِن ِي َعلَىَٰ بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِي َوَكذَّْبتُْم بِهِ -17 ۚ  َما ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه ۚ إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ لِِلَّ

 .57-اْلفَاِصلِيَن(*االنعام

 



ا َعَرفُوا ِمَن -18 سُوِل تََرىَٰ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ ِ ۖ يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا )َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ اْلَحق 

 .83-َمَع الشَّاِهِديَن(*المائدة

تُْهمْ -19 ِ َغْيَر ا)ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمْن بَْعِد اْلغَم ِ أََمنَةا نُعَاساا يَْغَشىَٰ َطائَِفةا ِمْنكُْم ۖ َوَطائِفَةٌ قَْد أََهمَّ ِ  أَْنفُسُُهْم َيظُنُّوَن بِالِلَّ ْلَحق 

ِ ۗ يُْخفُوَن فِ  ي أَْنفُِسِهْم َما اَل يُْبُدوَن لََك ۖ يَقُولُوَن َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة ۖ يَقُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َشْيٍء ۗ قُْل ِإنَّ اْْلَْمَر كُلَّهُ لِِلَّ

ْو كُْنتُْم فِي بُيُوتِكُْم لَبََرَز الَِّذيَن كُتَِب َعلَْيِهُم اْلقَتُْل إِلَىَٰ َمَضاِجِعِهْم ۖ َوِليَْبتَِلَي لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء َما قُتِْلنَا َهاهُنَا ۗ قُْل لَ 

ُدوِر(*ال عمران ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ َص َما ِفي قُلُوبِكُْم ۗ َوَّللاَّ ُ َما فِي ُصُدوِركُْم َوِليَُمح ِ  .154-َّللاَّ

ِ إاِلَّ اْلَحقَّ ۚ إِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َرسُوُل َّللاَِّ )يَا أَْهَل اْلِكتَاِب الَ -20  َوَكِلَمتُهُ  تَْغلُوا فِي ِدينِكُْم َواَل تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ

ِ َوُرسُِلِهۖ  َواَل تَقُولُوا ثاََلثَةٌ ۚ اْنتَهُ  هٌ َواِحٌد ۖ سُْبَحانَهُ أَْن أَْلقَاَها إِلَىَٰ َمْريََم َوُروٌح ِمْنهُ ۖ فَآِمنُوا بِالِلَّ
ُ إِلََٰ ا لَكُْم ۚ إِنََّما َّللاَّ وا َخْيرا

(*النساء ِ َوِكيالا  .171-يَكُوَن لَهُ َولٌَد ۘ لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِضۗ  َوَكَفىَٰ بِالِلَّ

ولًدا، إنما  احبةً والصا له ال الحق،فال تجعلويا أهل اإلنجيل ال تتجاوزوا االعتقاد الحق في دينكم،وال تقولوا على هللا إ

كن  ،وهي قولهمريم المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا أرسله هللا بالحق،وَخَلقَه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى

قوا بأن هللا واحد وأسلموا له،وصدِّ  ؤوكم اجسله فيما رقوا فكان،وهي نفخة من هللا تعالى نفخها جبريل بأمر ربه،فَصّدِ

عليه،إنما  مما أنتم ا لكمبه من عند هللا واعملوا به،وال تجعلوا عيسى وأمه مع هللا شريكين،انتهوا عن هذه المقالة خيرً 

ْلك ه فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد، وكفى كيال على واهلل ب  هللا إله واحد سبحانه،ما في السموات واألرض م 

 (2).عليه وحده فهو كافيكم تدبير خلقه وتصريف معاشهم،فتوكَّلوا

ِ ۚ أاََل لَهُ اْلُحْكُم َوُهَو أَْسَرعُ اْلَحاِسبِيَن(*االنعام-21 ِ َمْواَلهُُم اْلَحق   .62-)ثُمَّ ُردُّوا إِلَى َّللاَّ

  .66-نعام(*االبَِوِكيلٍ  َعلَْيكُمْ  لَْستُ  قُلْ  اْلَحقُّ  َوهُوَ  قَْوُمكَ  بِهِ  َوَكذَّبَ )-22

 العمل والصدق واْلمانة واْلخالص. -المبحث الثالث 

 العمل:-اوال

 فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا )فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَن ِي اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَىَٰ ۖ بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض ۖ -1

ْنَهاُر ثََواباا َسبِيِلي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َْلَُكف َِرنَّ َعْنُهْم َسي ِئَاتِِهْم َوَْلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَ ِمْن ِديَاِرِهْم َوأُوذُوا فِي 

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب(*ال عمران ِۗ  َوَّللاَّ  .195-ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ثِْم َوبَاطِ )-2 ثَْم َسيُْجَزْوَن بَِما َكانُوا يَْقتَِرفُونَ َوذَُروا َظاِهَر اْْلِ  .120-*التوبة(نَهُ ۚ إِنَّ الَِّذيَن يَْكِسبُوَن اْْلِ

ا إِ -3 ْعُزُب ْذ تُِفيُضوَن فِيِه ۚ َوَما يَ )َوَما تَكُوُن فِي َشأٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمْن قُْرآٍن َواَل تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم شُُهودا

ِلَك َواَل أَْكبََر إاِلَّ فِي 
ٍة فِي اْْلَْرِض َواَل فِي السََّماِء َواَل أَْصغََر ِمْن ذََٰ  .61-ِكتَاٍب ُمبِيٍن(*يونسَعْن َرب َِك ِمْن ِمثْقَاِل ذَرَّ

 



ا َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل َساَلٌم َعلَْيكُْم ۖ َكتََب )-4 ْحَمةَۖ  أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنكُْم سُوءا َربُّكُْم َعلَىَٰ نَْفِسِه الرَّ

 .54-بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّهُ َغفُوٌر َرِحيٌم(*االنعام

َ َسيُْبِطلُهُ -5 ْحُر ۖ ِإنَّ َّللاَّ ا أَْلقَْوا قَاَل ُموَسىَٰ َما ِجئْتُْم بِِه الس ِ َ اَل يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن(*يونس ۖ)فَلَمَّ  .81- إِنَّ َّللاَّ

 إِن ِي أَِعظَُك أَْن تَكُوَن ِمَن )قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَكۖ  إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلحٍۖ  فاََل تَْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ۖ-6

 .46-اْلَجاِهِليَن(*هود

ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَىَٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةا َطي ِبَةا ۖ َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرهُمْ )َمْن -7   بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن(َعِمَل َصاِلحا

 .97-*النحل

اِلَحاتِ  َعِملَ  قَدْ  ُمْؤِمناا يَأْتِهِ  )َوَمنْ -8 ئِكَ  الصَّ (*طه َرَجاتُ الدَّ  لَُهمُ  فَأُولََٰ    .75-اْلعُلَىَٰ

ا َهبَاءا  فََجعَْلنَاهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَىَٰ  )َوقَِدْمنَا-9  .23-(*الفرقانَمْنثُورا

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَ -10 ِر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َها ِمْن ثََمَرٍة ِرْزقاا ۙ ُرِزقُوا ِمنْ ْنَهاُر ۖ كُلََّما ْحتَِها اْْلَ ي ِمْن تَ ْجرِ )َوبَش ِ

ا ۖ َولَ  ذَا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل ۖ َوأُتُوا بِِه ُمتََشابِها  .25-(*البقرةَرةٌ ۖ َوهُْم فِيَها َخاِلُدونَ ْزَواٌج ُمَطهَّ يَها أَ فِ ُهْم قَالُوا َهَٰ

ُؤاَلِء تَْقتُلُوَن أَْنفَُسكُْم -11 ثِْم َواْلعُْدَواِن َوِإْن )ثُمَّ أَْنتُْم َهَٰ َوتُْخِرُجوَن فَِريقاا ِمْنكُْم ِمْن ِديَاِرِهْم تََظاَهُروَن َعلَْيِهْم بِاْْلِ

ٌم َعلَْيكُْم إِْخَراُجُهْم ۚ أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُرُ  اُء َمْن وَن بِبَْعٍض ۚ فََما َجزَ يَأْتُوكُْم أَُساَرىَٰ تُفَاُدوهُْم َوهَُو ُمَحرَّ

ْنيَا ۖ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُردُّوَن إِلَىَٰ أََشد ِ اْلعَذَابِ  ِلَك ِمْنكُْم إاِلَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاِة الدُّ
ا تَْعَملُوَن(يَْفعَُل ذََٰ ُ بِغَافٍِل َعمَّ   ۗ َوَما َّللاَّ

 .85-*البقرة

ئَِك أَ -12 اِلَحاِت أُولََٰ  .82-ْصَحاُب الَْجنَِّة ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدوَن(*البقرة)َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ذَا ِمْن ِشيعَتِِه وَ -13 ِه ۖ فَاْستَغَاثَهُ )َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَىَٰ ِحيِن َغْفلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد فِيَها َرُجلَْيِن يَْقتَتاَِلِن َهَٰ ِ ذَا ِمْن َعُدو 
َهَٰ

ذَا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ۖ إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ الَِّذي ِمْن ِشيعَتِِه َعلَى 
ِه فََوَكَزهُ ُموَسىَٰ فَقََضىَٰ َعلَْيِه ۖ قَاَل َهَٰ ِ  ُمبِيٌن( الَِّذي ِمْن َعُدو 

 .15-*القصص

ا فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها ۖ ثُمَّ إِلَىَٰ َرب ِكُْم تُْرَجعُوَن*الجاثي -14  .15-ةَمْن َعِمَل َصاِلحا

ِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةا ۚ َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما يَ )-15
ُر ِمْنهُ اْْلَْنَهاُرۚ  َوإِنَّ ِمْنَها ثُمَّ قََسْت قُلُوبُكُْم ِمْن بَْعِد ذََٰ تَفَجَّ

ا تَْعَملُوَن(*البقرةلََما يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء ۚ َوإِنَّ ِمْنَها لََما  ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ ۗ َوَما َّللاَّ  .74-يَْهبِطُ ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ

ٍم ِلْلعَبِيِد(*فصلت-16 ا فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها ۗ َوَما َربَُّك بَِظالَّ  .46-)َمْن َعِمَل َصاِلحا

 



ا فَلَُهْم أَْجُرهُْم )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا -17 ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا ابِئِيَن َمْن آَمَن بِالِلَّ َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ

 .62-ِعْنَد َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم َيْحَزنُوَن(*البقرة

ئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ )َمْن َعِمَل َسي ِئَةا فاََل يُْجَزىَٰ إِالَّ ِمثْلََها ۖ َوَمْن عَ -18 ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَىَٰ َوهَُو ُمْؤِمٌن فَأُولََٰ ِمَل َصاِلحا

 .40-يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَْيِر ِحَساٍب(*غافر

ا فَِْلَْنفُِسِهْم َيْمَهُدوَن(*الروم-19  .44-)َمْن َكفََر فَعَلَْيِه كُْفُرهُ ۖ َوَمْن َعِمَل َصاِلحا

ُر أَْلَف سَ -20 نٍَة َوَما هَُو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن )َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَىَٰ َحيَاٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا ۚ يََودُّ أََحُدهُْم لَْو يُعَمَّ

ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن(*البقرة َر ۗ َوَّللاَّ  .96-اْلعَذَاِب أَْن يُعَمَّ

 الصدق:-ثانيا 

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه ۖ َحتَّىَٰ إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي اْْلَْمرِ -1 َوَعَصْيتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراكُْم َما  )َولَقَْد َصَدقَكُُم َّللاَّ

ْنيَا َوِمْنكُْم َمْن يُِريُد اْْلِخَرةَۚ  ثُمَّ  ُ ذُو فَْضٍل تُِحبُّوَن ۚ ِمْنكُْم َمْن يُِريُد الدُّ  َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَكُْم ۖ َولَقَْد َعفَا َعْنكُْمۗ  َوَّللاَّ

 .152-َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن(*ال عمران

اِدقِيَن ِصْدقُُهْمۚ  لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدي-2 ذَا يَْوُم يَْنفَُع الصَّ ُ َهَٰ ُ َن فِ )قَاَل َّللاَّ ا ۚ َرِضَي َّللاَّ يَها أَبَدا

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم(*
 .119-المائدةَعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُۚ  ذََٰ

اِدقِيَن َعْن ِصْدقِِهْمۚ  َوأََعدَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَابا -3 ا(ا أَ )ِليَْسأََل الصَّ  .8-اْلحزاب*ِليما

ئَِك َمعَ -4 سُوَل فَأُولََٰ َ َوالرَّ اِلِحيَن ۚ  )َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ د ِ ُ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِي ِيَن َوالص ِ الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ

ئَِك َرفِيقاا(*النساء   .69-َوَحُسَن أُولََٰ

ئَِك هُُم اْلُمتَّقُوَن(-5 َق بِِه ۙ أُولََٰ ْدِق َوَصدَّ  . 33-*الزمر)َوالَِّذي َجاَء بِالص ِ

اِدقِيَن()يَا أَيَُّها -6 َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  .119-*التوبةالَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ِ َوِرْضوَ -7 َ )ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالا ِمَن َّللاَّ اناا َويَْنُصُروَن َّللاَّ

ئِكَ  اِدقُونَ  َوَرسُولَهُۚ  أُولََٰ  . 8-(*الحشرهُُم الصَّ

ِ َوَرسُوِلِه ثُمَّ لَمْ -8 ئَِك هُُم  أَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهمْ َوَجاَهُدوا بِ  تَابُوايَرْ  )إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِالِلَّ ِ ۚ أُولََٰ فِي َسبِيِل َّللاَّ

اِدقُونَ   .15-(* الحجراتالصَّ

9- ُ ا َرحِ )ِليَْجِزَي َّللاَّ َ َكاَن َغفُورا َب اْلُمنَافِِقيَن إِْن َشاَء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويُعَذ ِ ا(الصَّ -اْلحزاب* يما

24 . 

 



َ َعلَْيِه ۖ فَِمْنُهْم َمْن قََضىَٰ نَْحبَهُ -10 لُوا )ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر ۖ َوَما بَدَّ

*)  . 23-اْلحزاب تَْبِديالا

ا(*-11 ِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَْل ِلي ِمْن لَُدْنَك سُْلَطاناا نَِصيرا  .80-اْلسراء)َوقُْل َرب 

ِر الَِّذيَن آَمنُوا أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرب ِِهْم ۗ )أََكاَن ِللنَّاِس َعَجباا أَْن أَْوَحْينَا إِ -12 لَىَٰ َرُجٍل ِمْنُهْم أَْن أَْنِذِر النَّاَس َوبَش ِ

ذَا لََساِحٌر ُمبِيٌن(*
 .2-يونسقَاَل اْلَكافُِروَن إِنَّ َهَٰ

ئَِك الَِّذيَن نَتَقَبَُّل َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا -13 ْدِق الَِّذي )أُولََٰ َونَتََجاَوُز َعْن َسي ِئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنَِّة ۖ َوْعَد الص ِ

 .16-َكانُوا يُوَعُدوَن(*االحقاف

ُ ۗ فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن(*ال عمران-14  .95-)قُْل َصَدَق َّللاَّ

أْنَ -15  أَ ِصْدٍق َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّي ِبَاِت فََما اْختَلَفُوا َحتَّىَٰ َجاَءهُُم اْلِعْلُم ۚ إِنَّ )َولَقَْد بَوَّ  َربََّك يَْقِضي ا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمَبوَّ

 .93-بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن(*يونس

  .50-ا(*مريمَعِليًّ  ِصْدقٍ  ِلَسانَ  لَُهمْ  َوَجعَْلنَا َرْحَمتِنَا ِمنْ  لَُهمْ  )َوَوَهْبنَا-17

  .84-اْْلِخِريَن(*الشعراء فِي ِصْدقٍ  ِلَسانَ  ِلي )َواْجَعلْ -18

َق َعلَْيِهْم إِْبِليُس َظنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إاِلَّ فَِريقاا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن(*سبأ-19  .20-)َولَقَْد َصدَّ

ُ آِمنِيَن ُمَحل ِِقيَن ُرُءو)لَقَْد َصَدَق -20 ِ ۖ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء َّللاَّ ْؤيَا بِاْلَحق  ُ َرسُولَهُ الرُّ ِريَن َّللاَّ َسكُْم َوُمقَص ِ

ا قَِريباا(*الفتح ِلَك فَتْحا
 .27-اَل تََخافُوَنۖ  فَعَِلَم َما لَْم تَْعلَُموا فََجعََل ِمْن ُدوِن ذََٰ

 .54-يم نَبِيًّا(*مرَرُسوالا  َكانَ ْذكُْر ِفي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل ۚ إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وَ )َوا-21

يقاا نَّبِيًّا(*م-22  . 41-ريم)َواْذكُْر ِفي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصد ِ

يقاا -23  .56-نَّبِيًّا(*مريم)َواْذكُْر ِفي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَّهُ َكاَن ِصد ِ

يُق أَْفتِنَا فِي َسْبعِ بَقََراٍت ِسَماٍن يَأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ سُنباُلٍَت ُخْضٍر -24 د ِ َوأَُخَر يَابَِساٍت )يُوُسُف أَيَُّها الص ِ

 .46-لَّعَل ِي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لَعَلَُّهْم يَْعلَُموَن(*يوسف

ِد يقُوَن َوالشُّ )َوالَِّذيَن آَمنُ -52 ِ َوُرسُِلِه أُولَئَِك هُُم الِص  الَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا ُهْم أَْجُرهُْم َونُوُرهُْم وَ لَ َد َربِ ِهْم اُء ِعنْ َهدَ وا بِالِلَّ

 .199-بِآيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم(*المائدة

ِ َواْليَوْ -26  ِم اْْلِخِر َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكتَاِب )لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِالِلَّ

قَاِب َوأَقَاَم الصَّاَلةَ َوالنَّبِي ِيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحب ِِه ذَِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَسا ِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالسَّائِِليَن َوفِي الر ِ



اِء َوِحيَن اْلبَأِْس  رَّ ابِِريَن ِفي اْلبَأَْساِء َوالضَّ َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا َوالصَّ  أُولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوآتَى الزَّ

 .177-تَّقُوَن(*البقرةَوأُولَئَِك هُُم اْلمُ  

اِدقِينَ  اْلقَانِتَاتِ تِيَن وَ قَانِ إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوالْ )-72 اِدقَاتِ  َوالصَّ ابِِريَن َوالصَّ  َوالصَّ

قِيَن َواْلُمتَ  ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصد ِ ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُرُ ائِِميَن َوالَوالصَّ  تِ قَاَصد ِ َوالصَّ وَجُهْم صَّ

ا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ  َ َكثِيرا ُ  َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن َّللاَّ ا عَ ْغِفرَ مَّ ُهم لَ َّللاَّ اةا َوأَْجرا  .35-(*االحزابِظيما

ُت اْلعَِزيِز اْْلَن ِه ِمْن سُوٍء قَالَِت اْمَرأَ ِلْمنَا َعلَيْ  َما عَ لِِلَِّ  َعْن نَْفِسِه قُْلَن َحاشَ )قَاَل َما َخْطبُكُنَّ إِْذ َراَوْدتُنَّ يُوسَُف -28

اِدقِي َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسهِ   .51-َن(* يوسفَوإِنَّهُ لَِمَن الصَّ

ُ )َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَلَيَْعلَمَ -29  .3-َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِين(*العنكبوت َن َصَدقُواالَِّذي نَّ َّللاَّ

ِ َوُرسُِلهِ -30 يقُونَ  )َوالَِّذيَن آَمنُوا بِالِلَّ د ِ ُروا الَِّذيَن َكفَ وَ وُرهُْم َهَداُء ِعْنَد َرب ِِهْم لَُهْم أَْجُرهُْم َونُ َوالشُّ  أُولَئَِك هُُم الص ِ

 .19-أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم(*الحديدَوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا 

 االمانه:-ثالثا

َ يَأُْمُركُْم أَن تَُؤدُّواْ اْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِ -1 ا يَِعظُكُم بِِه اِس أَن تَْحكُُمواْ بِاْلعَدْ م بَْيَن النَّ َكْمتُ حَ ذَا )إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ ِل إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن  ا(*النساءإِنَّ َّللاَّ  .58-َسِميعاا بَِصيرا

2- َ ا االْْنَساُن إِنَّهُ َكاَن أَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملَهَ ْحِمْلنََها وَ يَ َن أَْن بَيْ )إِنَّا َعَرْضنَا االَْمانَةَ َعلَى السََّمَواِت َوااْلْرِض َواْلِجبَاِل فَأ

ا َجُهوال(*اْلحزاب  .72 -َظلُوما

سُوَل َوتَخُ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن -3 َ َوالرَّ   .27-ْم تَْعلَُموَن(*االنفالتِكُْم َوأَنتُ َمانَاأَ ونُوا آَمنُوا اَل تَُخونُوا َّللاَّ

ا فَْليَُؤد ِ الَّ -4 هُ َوْليَتَِّق ِذي اْؤتُِمَن أََمانَتَ )َوإِْن كُْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِباا فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ فَِإْن أَِمَن بَْعُضكُْم بَْعضا

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِليمٌ  َ َربَّهُ َواَل تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن يَْكتُْمَها فَِإنَّهُ آَثٌِم قَْلبُهُ َوَّللاَّ                     .283-(*البقرةَّللاَّ

ِه إِلَيْ )َوِمْن أَْهِل -5 ِه إِلَيَْك َوِمنُْهْم َمْن إِْن تَأَْمنْهُ بِِدينَاٍر اَل يَُؤد ِ لَِك الِْكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمنْهُ بِِقنْطَاٍر يَُؤد ِ
ا ۗ ذََٰ َك إاِلَّ َما دُْمَت َعلَيِْه قَائِما

ي ِيَن سَبِيلٌ َويَقُولُوَن َعلَ  ِ اْلكَِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس عَلَيْنَا فِي اْْلُم ِ  . 75-(*ال عمرانى َّللاَّ

 . 8-)َوالَِّذيَن هُْم ِْلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن(* المؤمنون-6

ا جاَءهُ وَ َك أَْجَر ما سَ يَْجِزيَ  لِ )َفجاَءتْهُ إِْحداهُما تَْمِشي َعلَى اْسِتْحياٍء قالَْت إِنَّ أَبِي َيْدعُوكَ -7 قَصَّ َعلَْيِه قَْيَت لَنا فَلَمَّ

َت اْلقَِويُّ إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجرْ  اْستَأِْجْرهُ  ا أَبَتِ يما اْلقََصَص قاَل ال تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن* قالَْت إِْحداهُ 

 . 26-25-اْْلَِميُن(*القصص

 .32-)وال ِذين هُْم ِْلماناتِِهْم وعْهِدِهْم راُعون( *المعارج-8

  : ومنها متعددة األمانة ومجاالت

 .تعالي هللا دين ىعل األمانة أـ

 .والقيادة المسئولية في األمانة- بـ

https://quran4all.net/ar/translate/2/3/75
https://quran4all.net/ar/translate/2/3/75
https://quran4all.net/ar/translate/2/3/75


 .الجوارح حفظ في ـاألمانة ت

 .المجالس أمانة-ث

 .الكلمة ـأمانة ج

 .الزوجية العالقة ـأمانة ح

 .الودائع ـأمانة خ

 االمانة في العمل.-د

 اْلَجاِهلُوَن واليعلمون واالميون-المبحث الرابع

 الجاهلون:-اوال

ِ اَل يَْستَِطيعُوَن َضْرباا فِي )-1 اْْلَْرِض يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيِل َّللاَّ

َ بِِه َعِليٌم(*البقرة  .273-بِِسيَماهُْم اَل يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافاا ۗ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

ا َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُ )-2 ْحَمةَۖ  أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنكُْم سُوءا ْل َساَلٌم َعلَْيكُْم ۖ َكتََب َربُّكُْم َعلَىَٰ نَْفِسِه الرَّ

 .54-بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّهُ َغفُوٌر َرِحيٌم(*االنعام

ْلنَا إِلَْيِهُم اْلَماَلئَِكةَ َوَكلَّ -3 ُ )َولَْو أَنَّنَا نَزَّ َمُهُم اْلَمْوتَىَٰ َوَحَشْرَنا َعلَْيِهْم كُلَّ َشْيٍء قُباُلا َما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا إاِلَّ أَْن َيَشاَء َّللاَّ

ِكنَّ أَْكثََرهُْم يَْجَهلُوَن(*االنعام  .111-َولََٰ

ۖ  وَ )-4 َج اْلَجاِهِليَِّة اْْلُولَىَٰ ْجَن تَبَرُّ َ َوَرُسولَهُ ۚ إِنََّما َوقَْرَن ِفي بُيُوتِكُنَّ َواَل تَبَرَّ َكاةَ َوأَِطْعَن َّللاَّ اَلةَ َوآتِيَن الزَّ أَقِْمَن الصَّ

ا(*االحزاب َركُْم تَْطِهيرا ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويَُطه ِ ُ ِليُْذِهَب َعْنكُُم الر ِ  .33-يُِريُد َّللاَّ

َصاِلحٍۖ  فاََل تَْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ۖ إِن ِي أَِعظَُك أَْن تَكُوَن ِمَن  )قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَكۖ  إِنَّهُ َعَمٌل َغْيرُ -5

 .46-اْلَجاِهِليَن(*هود

ُ َسِكينَتَهُ َعلَىَٰ -6 َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْلَزَمُهْم َرسُوِلِه )إِْذ َجعََل الَِّذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهُم اْلَحِميَّةَ َحِميَّةَ اْلَجاِهِليَِّة فَأَْنَزَل َّللاَّ

ا(*الفتح ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليما  .26-َكِلَمةَ التَّْقَوىَٰ َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها ۚ َوَكاَن َّللاَّ

ا بَِجهَ )-7  الٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَىَٰ َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوما

 .6-*الحجرات

ا  َكَما لَُهْم  الُوا يَا ُموَسى اْجَعل لَّنَااٍم لَُّهْم قَ ى أَْصنَ  َعلَ )َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم يَْعكُفُونَ -8 إلَها

 .138 -ْجَهلُوَن(*اْلعرافآِلَهةٌ قَاَل إنَّكُْم قَْوٌم تَ 

ْنَساُن ۖ إِنَّهُ َكاَن  إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها)-9 َوَحَملََها اْْلِ

(*االحزاب ا َجُهوالا  .72-َظلُوما

 



ِن )-10 ْحَمَٰ ا(*الفرقانَوِعبَاُد الرَّ  .63-الَِّذيَن يَْمشُوَن َعلَى اْْلَْرِض َهْوناا َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلما

ا يَْدعُونَِني إِلَْيِه ۖ َوإاِلَّ تَْصِرْف َعن ِي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ )-11 ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ ِ الس ِ  اْلَجاِهِليَن(َوأَكُْن ِمَن قَاَل َرب 

 .33-*يوسف

 .89-)قَاَل َهْل َعِلْمتُْم َما فَعَْلتُْم بِيُوسَُف َوأَِخيِه إِْذ أَْنتُْم َجاِهلُوَن(*يوسف-12

ِ تَأُْمُرون ِي أَْعبُُد أَيَُّها اْلَجاِهلُوَن(*الزمر)-13  .64-قُْل أَفَغَْيَر َّللاَّ

14-( َ ِ أَْن أَكُوَن ِمَن َوإِْذ قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه إِنَّ َّللاَّ ا ۖ قَاَل أَعُوذُ بِالِلَّ يَأُْمُركُْم أَْن تَْذبَُحوا بََقَرةا ۖ قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا هُُزوا

 .67-اْلَجاِهِليَن(*البقرة

َجاَل َشْهَوةا ِمْن ُدوِن الن َِساِء ۚ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن(*النمل-15  .55-)أَئِنَّكُْم لَتَأْتُوَن الر ِ

 .55-تَِغي اْلَجاِهِليَن(*القصص)َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َساَلٌم َعلَْيكُْم اَل نَبْ -16

ِكن ِي )-17 ِ َوأُبَل ِغُكُْم َما أُْرِسْلُت بِِه َولََٰ ا تَْجَهلُوَن(*االحقافقَاَل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد َّللاَّ  .23-أََراكُْم قَْوما

 .199-)ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلـَجاِهِليَن(*اْلعراف-18

ن ُدوِن النِ  تَأْتُوَن الِر  لَ كُْم ئِنَّ أَ  *)َولُوطاا إْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َوأَنتُْم تُْبِصُرونَ -19 َساِء بَْل أَنتُْم قَْوٌم َجاَل َشْهَوةا ِم 

 .55-54-تَْجَهلُوَن(*النمل

ا-02  ِ ُحْكما  .50-دةقِنُوَن(*المائْوٍم يُوِل قَ  )أَفَُحْكَم اْلـَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

ا)فَقَاَل اْلـَمْلُ -12 ثْ  الَِّذيَن َكفَُروا ِمن قَْوِمِه َما نََراَك إالَّ بََشرا أْيِ َوَما بَعََك إالَّ الَِّذيَن هُْم أَ َما نََراَك اتَّ لَنَا وَ ِم  َراِذلُنَا بَاِدَي الرَّ

بِ ي َوآتَ لَ  إن كُنُت عَ أَْيتُمْ  أَرَ نََرى لَكُْم َعلَْينَا ِمن فَْضٍل بَْل َنظُنُّكُْم َكاِذبِيَن * قَاَل يَا قَْومِ  ن رَّ ْن ِعنِدِه ى بَيِ نٍَة ِم  انِي َرْحَمةا ِم 

يَْت َعلَْيكُْم أَنُْلِزُمكُُموَها َوأَنتُْم لََها َكاِرهُوَن * َويَا قَ  َ الْوِم فَعُِم  ِ َوَما أَنَا بَِطاِرِد  َماالا إْن أَْجِرَي إالَّ َعلَ لُكُْم َعلَْيهِ  أَْسأ ى َّللاَّ

ا تَجْ الَِّذيَن آَمنُوا إنَّهُ  القُوا َربِ ِهْم َولَِكنِ ي أََراكُْم قَْوما  .29-28- 27-َن(*هودَهلُوم مُّ

ا فِي السََّماءِ )-22  فَتَأْتِيَُهْم بِآيٍَة ۚ َولَْو إِْن َكاَن َكبَُر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَِإِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِغَي نَفَقاا فِي اْْلَْرِض أَْو سُلَّما

 ُ  .35-لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدىَٰ ۚ فاََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلَجاِهِليَن(*االنعامَشاَء َّللاَّ

ِلَك َوأَْصلَُحوا إِنَّ َربََّك ِمنْ )-23
       بَْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم(ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء ِبَجَهالٍَة ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِد ذََٰ

 .119-*النحل

ئَِك يَتُ )-24 ِ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمْن قَِريٍب فَأُولََٰ ُ إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ ُ َعلَْيِهْم ۗ َوَكاَن َّللاَّ وُب َّللاَّ

ا(*النساء ا َحِكيما  .17-َعِليما

 



ِ َغْيَر ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمْن بَْعِد اْلغَم ِ )-25 تُْهْم أَْنفُسُُهْم َيظُنُّوَن بِالِلَّ أََمنَةا نُعَاساا يَْغَشىَٰ َطائَِفةا ِمْنكُْم ۖ َوَطائِفَةٌ قَْد أََهمَّ

ِ ۗ يُ  ِ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة ۖ يَقُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َشْيٍءۗ  قُْل إِنَّ اْْلَْمَر كُلَّهُ لِِلَّ أَْنفُِسِهْم َما اَل يُْبُدوَن  ْخفُوَن ِفياْلَحق 

الَِّذيَن كُتَِب َعلَْيِهُم اْلقَتُْل إِلَىَٰ  لََك ۖ يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء َما قُتِْلنَا َهاهُنَا ۗ قُْل لَْو كُْنتُْم فِي بُيُوتِكُْم لَبََرزَ 

ُ َما ِفي ُصُدورِ  ُدوِر(*ال عمرانَمَضاِجِعِهْم ۖ َوِليَْبتَِلَي َّللاَّ ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ َص َما ِفي قُلُوبِكُْم ۗ َوَّللاَّ  .154-كُْم َوِليَُمح ِ

 اليعلمون:-ثانيا

ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآ-1  ُ كُْم مَ بَاؤُ )َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ أَْسَماءا َسمَّ ِ أََمَر أاَلَّ اْلُحْكُم   بَِها ِمْن سُْلَطاٍن إِنِ ا أَْنَزَل َّللاَّ إِالَّ لِِلَّ

يُن اْلقَي ُِم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّ   .40 -اَل يَْعلَُموَن(*يوسف اِس تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ ذَِلَك الد ِ

َ يَْعلَُم َوأَْنتُْم الَ (-2 ِ اْْلَْمثَاَل ِإنَّ َّللاَّ ُ َمثاَلا عَ  * لَُمونَ تَعْ  َفاَل تَْضِربُوا لِِلَّ ا َمْملُوكاا اَل يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َضَرَب َّللاَّ ْبدا

ا َهلْ  ا َوَجْهرا  .75-74-لَُموَن(*النحلاَل يَعْ   بَْل أَْكثَُرهُمْ  اْلَحْمُد لِِلَِّ ْستَُوونَ  يَ َرَزْقنَاهُ ِمنَّا ِرْزقاا َحَسناا فَُهَو يُْنِفُق ِمْنهُ ِسرًّ

ُ َوْعَدهُ -3 ِ اَل يُْخِلُف َّللاَّ ا ِمَن اْلَحيَاةِ  * يَْعلَُمونَ  الَ  َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس )َوْعَد َّللاَّ ْنيَا َوهُمْ  يَْعلَُموَن َظاِهرا  َعِن اْْلِخَرةِ  الدُّ

 .7-6-هُْم َغافِلُوَن(*الروم

ُ َوَما  أََضلَّ  َمنْ  )َبِل اتَّبََع الَِّذيَن َظلَُموا أَْهَواَءهُْم بِغَْيِر ِعْلٍم فََمْن يَْهِدي-4  يِن َحنِيفاا  فَأَقِمْ  * ُهْم ِمْن نَاِصِرينَ لَ َّللاَّ َوْجَهَك ِللد ِ

ِ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَِّ  -29-*الروم        يَْعلَُموَن( الَ  َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس  يُن اْلقَي ِمُ َك الد ِ ذَلِ  فِْطَرَت َّللاَّ

30. 

َكذَِلَك  *ْم إاِلَّ ُمْبِطلُونَ  الَِّذيَن َكفَُروا إِْن أَْنتُ يٍَة لَيَقُولَنَّ ُهْم بِآئْتَ ِللنَّاِس فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِمْن كُل ِ َمثٍَل َولَئِْن جِ  )َولَقَْد َضَرْبنَا-5

ُ َعلَى قُلُوِب الَِّذينَ   .59-58-اَل يَْعلَُموَن(*الروم يَْطبَُع َّللاَّ

ا أُولَئَِك لَُهْم  بِغَْيِر ِعْلمٍ  يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِل َّللاَِّ )َوِمَن النَّاِس َمْن -6  ذَاٌب ُمِهيٌن(عَ َويَتَِّخَذَها هُُزوا

 .6-*لقمان

7- ُ  .25-ُموَن*لقمان(اَل يَْعلَ  ْكثَُرهُمْ  بَْل أَ ْلَحْمُد لِِلَِّ  قُِل ا)َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض لَيَقُولُنَّ َّللاَّ

ا َولَِكنَّ -8 ا َونَِذيرا  .28-لَُموَن*سبأاَل يَعْ  نَّاِس ثََر الأَكْ  )َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكافَّةا ِللنَّاِس بَِشيرا

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر َولَِكنَّ أَ -9  .36-وَن(*سبأيَْعلَمُ  الَ  اِس َر النَّ ْكثَ )قُْل إِنَّ َرب ِي يَْبُسطُ الر ِ

ُ َمثاَلا َرُجالا فِيِه شَُرَكاُء ُمتََشاِكسُوَن َوَرُجالا سَ -10 اَل   بَْل أَْكثَُرهُمْ ِويَاِن َمثاَلا اْلَحْمُد لِِلَِّ ٍل َهْل يَْستَ ا ِلَرجُ لَما )َضَرَب َّللاَّ

 .29-يَْعلَُموَن(*الزمر

 .57-لَُموَن(*غافراَل يَعْ  نَّاِس ثََر الأَكْ   َخْلِق النَّاِس َولَِكنَّ )لََخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض أَْكبَُر ِمنْ -11

ِ َولَِكنَّ أَكْ  َما *)َوَما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما اَلِعبِينَ -12  وَن(اَل يَْعلَمُ  ثََرهُمْ َخلَْقنَاهَُما إاِلَّ بِاْلَحق 

 .39-38-*الدخان

)-13 ُ  .26-الجاثية*  يَْعلَُموَن(الَ   َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس  َرْيَب فِيهِ اَمِة الَ ْلِقيَ ايُْحيِيكُْم ثُمَّ يُِميتُكُْم ثُمَّ َيْجَمعُكُْم إِلَى يَْوِم  قُِل َّللاَّ

 .47- َيْعلَُموَن(*الطورالَ  )َوإِنَّ ِللَِّذيَن َظلَُموا َعذَاباا ُدوَن ذَِلَك َولَِكنَّ أَْكثََرهُمْ -14



ِ حَ -51 ْرِض َولَِكنَّ َخَزائُِن السََّماَواِت َواْْلَ  وا َولِِلَِّ يَْنفَضُّ  تَّى)هُُم الَِّذيَن يَقُولُوَن اَل تُْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ

ةُ َوِلَرسُوِلِه وَ ْْلََذلَّ َولِِلَِّ ْنَها ا مِ يُْخِرَجنَّ اْْلََعزُّ لَ يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة *  يَْفقَُهونَ الَ  اْلُمنَافِِقينَ  ِلْلُمْؤِمنِيَن  اْلِعزَّ

 .8-7-اَل يَْعلَُموَن(*المنافقون َولَِكنَّ اْلُمنَافِِقينَ 

 :االميون-ثالثا
لَّ -1 ِ َوَمِن اتَّبَعَِن َوقُل ل ِ وَك فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي لِِل  ي ِيَن أَأَْسلَْمتُمْ  تُواْ اْلِكتَابَ َن أُوْ ِذي)فَإْن َحآجُّ   فَِإْن أَْسلَُمواْ فَقَِد اْهتََدواْ َواْلُم ِ

إِن تََولَّْواْ فَِإنََّما َعلَْيَك اْلباَلَغُ  ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد(* وَّ  .20-انآل عمرَوَّللا 

َب إاِلَّ أََمانِىَّ َوإِْن هُ -2
يُّوَن اَل يَْعلَُموَن ٱْلِكتََٰ  .78-رةظُنُّوَن(*البقالَّ يَ ْم إِ )َوِمْنُهْم أُم ِ

ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهمْ -3 ي ِيَن َرسُوالا م ِ يِهْم وَ تِِه َويُ آَيا )هَُو الَِّذي بَعََث ِفي اْْلُم ِ ْكَمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَْبُل يُعَل ُِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلحِ َزك ِ

بِيٍن(*الجمعة  .2-لَِفي َضاَلٍل مُّ

يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ )الَِّذيَن يَتَّبِعُوَن الرَّ -4 نِجيِل يَأُْمرُ َدهُْم فِي التَّ وباا ِعنْكتُ مَ سُوَل النَّبِيَّ اْْلُم ِ هُم بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهاهُْم ْوَراِة َواْْلِ

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائِ  نَْت َعلَْيِهْم ۚ فَالَِّذيَن آَمنُوا اْْلَْغاَلَل الَّتِي َكاهُْم وَ ْنُهْم إِْصرَ يََضُع عَ َث وَ َعِن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَُهُم الطَّي ِبَاِت َويَُحر ِ

ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَعُوا النُّوَر الَِّذي أُنِزَل َمعَهُ ۙ أُو ئِ بِِه َوَعزَّ  .157-*االعرافْلُمْفِلُحوَن(اَك هُُم لََٰ

ِ إِلَْيكُْم َجِميعاا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۖ اَل إِلََٰ )-5 هَ إاِلَّ ُهَو يُْحِيي َويُِميُت ۖ قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِن ِي َرسُوُل َّللاَّ

ِ وَ  ِ َوَكِلَماتِِه َواتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُْم تَْهتَُدونَ فَآِمنُوا بِالِلَّ ِ الَِّذي يُْؤِمُن بِالِلَّ ي  ِ اْْلُم ِ  .158-االعراف)*َرسُوِلِه النَّبِي 

ِه إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر اَل يُ )-6 ِه إِلَْيَك إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه ؤَ َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقْنَطاٍر يَُؤد ِ د ِ

ِ اْلَكِذَب َوهُمْ  ي ِيَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ ِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي اْْلُم ِ
ا ۗ ذََٰ  .75- يَْعلَُموَن(*ال عمرانقَائِما

 الغنى والفقر.-المبحث الخامس

 الغنى:-اوال

ا فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم ۖ َوالَ )َواْبتَلُوا -1 ا  اْليَتَاَمىَٰ َحتَّىَٰ إِذَا بَلَغُوا الن َِكاَح فَِإْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدا تَأْكُلُوَها إِْسَرافاا َوبَِدارا

ا فَْليَأْكُْل بِ  اْلَمْعُروِف ۚ فَِإذَا َدفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم ۚ أَْن يَْكبَُروا ۚ َوَمْن َكاَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعِفْف ۖ َوَمْن َكاَن فَِقيرا

ِ َحِسيباا(*النساء  .6-َوَكفَىَٰ بِالِلَّ

ا(*النساء)-2  ُ َواِسعاا َحِكيما ُ ُكالًّ ِمْن َسعَتِِه ۚ َوَكاَن َّللاَّ قَا يُْغِن َّللاَّ  .130-َوإِْن يَتَفَرَّ

سع تعالى واانه وفإنه سبح،رجل وامرأته، فإن هللا تعالى يغني كال منهما من فضله وسعتهوإن وقعت الفرقة بين ال

  (3).الفضل والمنة، حكيم فيما يقضي به بين عباده

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya158.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya158.html


ُ َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم فَُهْم اَل  )إِنََّما السَّبِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك َوهُْم أَْغنِيَاُء ۚ َرُضوا بِأَْن يَكُونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبَعَ -3 َّللاَّ

 .93-يَْعلَُموَن(*التوبة

وا بَِما لَْم يَ )-4 ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َكِلَمةَ اْلكُْفِر َوَكفَُروا بَْعَد إِْساَلِمِهْم َوَهمُّ نَالُوا ۚ َوَما نَقَُموا إاِلَّ أَْن أَْغنَاهُُم َيْحِلفُوَن بِالِلَّ

 ُ ُ َعذَاباا أَِليما َّللاَّ ْبُهُم َّللاَّ ا لَُهْم ۖ َوإِْن يَتََولَّْوا يُعَذ ِ ْنيَا َواْْلِخَرِة ۚ َوَما لَُهْم َوَرسُولُهُ ِمْن فَْضِلِه ۚ فَِإْن يَتُوبُوا يَُك َخْيرا ا فِي الدُّ

ٍ َواَل نَِصيٍر(*التوبة  .74-فِي اْْلَْرِض ِمْن َوِلي 

فر بعد ظهروا الكالمهم،أولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إس»بلغك عنهم من السب يحلف المنافقون باهلل ما قالوا ما 

وا بما لم ينالوا من الفتك بالنبي ليلة العقبة عند عودته من تبوك وهم ب ضرب فشر رجال، ضعة عإظهار اإلسالم وهمَّ

م ه بالغنائن فضلمم هللا ورسوله عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا وما نقموا اي أنكروا إال أن أغناه

وإن  خيرا لهم ك يك  ببعد شدة حاجتهم المعنى، لم ينلهم منه إال هذا وليس مما ينقم فإن يتوبوا عن النفاق ويؤمنوا 

فظهم منه ن ولي، يحمألرض يتولْوا عن اإليمان، يعذبهم هللا عذابا أليما في الدنيا بالقتل،واآلخرة بالنار ومالهم في ا

  (4).ر يمنعهموال نصي

ِ اَل يَْستَِطيعُوَن َضْرباا فِي اْْلَْرِض يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِ )-5 يَاَء ِمَن التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيِل َّللاَّ

َ بِِه َعِليٌم(*البقرةبِِسيَماهُْم اَل يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافاا ۗ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخيْ   .273-ٍر فَِإنَّ َّللاَّ

َ فَِقيٌر َوَنْحُن أَْغنِيَاُء ۘ َسنَْكتُُب َما قَالُوا َوقَتْلَهُ )-6 ُ قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ ٍ َونَقُوُل ذُوقُوا لَقَْد َسِمَع َّللاَّ ُم اْْلَْنبِيَاَء بِغَْيِر َحق 

 .181-عمرانَعذَاَب اْلَحِريِق(*ال 

ِ َولَْو َعلَىَٰ أَْنفُِسكُْم أَِو اْلَواِلَديْ )-7 اِميَن بِاْلِقْسِط شَُهَداَء لِِلَّ ِن َواْْلَْقَربِيَن ۚ ِإْن يَكُْن َغنِيًّا أَْو يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولَىَٰ بِِهَما ۖ فاََل تَتَّبِعُوا اْلَهَوىَٰ أَنْ  ا فَالِلَّ َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن فَِقيرا  تَْعِدلُوا ۚ َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَِإنَّ َّللاَّ

ا(*النساء  .135-َخبِيرا

ذَا)-8  َعْيلَةا فََسْوَف   َوإِْن ِخْفتُمْ  ۚيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِركُوَن نََجٌس فاََل يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهَٰ

َ َعِليٌم َحِكيٌم(*التوبة ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء ۚ إِنَّ َّللاَّ  .28-يُْغنِيكُُم َّللاَّ

 الفقر:-ثانيا

ِ اَل يَْستَِطيعُوَن َضْرباا فِي اْْلَْرِض يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِ )-1 ِمَن التَّعَفُِّف يَاَء ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

َ بِِه َعِليٌم(*ال  .273-بقرةتَْعِرفُُهْم بِِسيَماهُْم اَل يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافاا ۗ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

يظنهم اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين ال يستطيعون السفر؛ طلبًا للرزق الشتغالهم بالجهاد في سبيل هللا، 

َمن ال يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة لتعففهم عن السؤال، تعرفهم بعالماتهم وآثار الحاجة فيهم، ال يسألون 

وا في السؤال، وما تنفقوا ِمن مال في سبيل هللا فال يخفى على هللا شيء  الناس ابدا، وإن سألوا اضطراًرا لم ي ِلحُّ

ه يو   (5).م القيامةمنه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمَّ



 

ِ َوِرْضوَ )-2 َ َوَرسُولَهُ ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالا ِمَن َّللاَّ    اناا َويَْنُصُروَن َّللاَّ

اِدقُوَن(*الحشر ئَِك هُُم الصَّ  .8-أُولََٰ

َدقَاُت -3 قَابِ َواْلغَاِرِميَن َوفِي سَ )إِنََّما الصَّ ِ ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ بِيِل َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم(*التوبة ِ ۗ َوَّللاَّ  .60-َواْبِن السَّبِيِل ۖ فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ

للسعاة فايتهم، ولكون كللمحتاجين الذين ال يملكون شيئًا، وللمساكين الذين ال يم توالصدقا الواجبة الزكاةنما تعطى ا

شرَّ أحد  اأو تدفعون بهلمين،الذين يجمعونها، وللذين تؤّلِفون قلوبهم بها ممن ي ْرَجى إسالمه أو قوة إيمانه أو نفعه للمس

 هم الديونقَلتْ إلصالح ذات البين،ولمن أث عن المسلمين،وتعطى في عتق رقاب األرقاء والمكاتبين،وتعطى للغارمين

ضها فريضة فر لقسمةفي غير فساد وال تبذير فأعسروا،وللغزاة في سبيل هللا، وللمسافر الذي انقطعت به النفقة،هذه ا

 (6).هللا وقدَّرها، وهللا عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه

 ( َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَكُْم ۖ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُُروَن ِبِشْرِككُْم ۚ َواَل يُنَب ِئَُك ِمثُْل َخبِيرٍ إِْن تَْدعُوهُْم اَل يَْسَمعُوا ُدَعاَءكُمْ )-4

 .15-*فاطر

ِ فَِمْنكُْم َمْن يَْبَخُلۖ  َوَمْن يَْبَخْل )-5 ُؤاَلِء تُْدَعْوَن ِلتُْنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ
ُ اْلغَنِيُّ َوأَْنتُُم َها أَْنتُْم َهَٰ فَِإنََّما يَْبَخُل َعْن نَْفِسِه ۚ َوَّللاَّ

ا َغْيَركُْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَالَكُْم(*محمد  .38-اْلفُقََراُء ۚ َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوما

اِلِحيَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإِمَ )-6 ُ َواِسٌع َعِليٌم(َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَمىَٰ ِمْنكُْم َوالصَّ ُ ِمْن فَْضِلِه ۗ َوَّللاَّ  ائِكُْم ۚ إِْن يَكُونُوا فُقََراَء يُْغنِِهُم َّللاَّ

 .32-*النور

ِ إِن ِي ِلَما أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيٌر(*القصص)-7 ل ِ فَقَاَل َرب   .24-َفَسقَىَٰ لَُهَما ثُمَّ تََولَّىَٰ إِلَى الظ ِ

ِ فِي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَىَٰ َما َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْْلَْنعَاِم ۖ فَكُلُوِليَْشَهُدوا َمنَ )-8 ا ِمْنَها افَِع لَُهْم َويَْذكُُروا اْسَم َّللاَّ

 .28-َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَِقيَر(*الحج

9-( ُ ُ َواِسٌع َعِليٌم(*البقرةالشَّْيَطاُن يَِعُدكُُم اْلفَْقَر َويَأُْمُركُْم بِاْلفَْحَشاِءۖ  َوَّللاَّ  .268- يَِعُدكُْم َمْغِفَرةا ِمْنهُ َوفَْضالا ۗ َوَّللاَّ

ا ِهَي ۖ َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَكُْم ۚ َويَُكف ُِر عَ )-10 َدقَاِت فَنِِعمَّ ُ ِبمَ إِْن تُْبُدوا الصَّ ا ْنكُْم ِمْن َسي ِئَاتِكُْم ۗ َوَّللاَّ

 .271-تَْعَملُوَن َخبِيٌر(*البقرة

 

 

 



 الفرح والحزن. -المبحث السادس

 الفرح:-اوال

ِ َوَكِرهُوا أَْن يَُجاِهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي-1 ِ َوقَالُوا اَل تَْنِفُروا  )فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقعَِدِهْم ِخاَلَف َرسُوِل َّللاَّ َسبِيِل َّللاَّ

ا ۚ لَْو َكانُوا يَْفقَُهوَن(*التوبةفِي   .81-اْلَحر ِ ۗ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّ

ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أَْبَواَب كُل ِ َشْيٍء َحتَّىَٰ إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَ -2 ا نَسُوا َما ذُك ِ  اهُْم بَْغتَةا فَِإذَا هُْم ُمْبِلسُوَن()فَلَمَّ

 .44-النعام*ا

خاًء البأساء راهم بفلما تركوا العمل بأوامر هللا تعالى معرضين عنها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق فأبدلن

لخير من ا في العيش، وبالضراء صحة في األجسام؛ استدراجا منا لهم، حتى إذا بطروا، وأعجبوا بما أعطيناهم

 (7).سون منقطعون من كل خيروالنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة، فإذا هم آي

بَِمفَاَزٍة ِمَن اْلعَذَاِب ۖ َولَُهْم  )اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا َويُِحبُّوَن أَْن يُْحَمُدوا بَِما لَْم يَْفعَلُوا فاََل تَْحَسبَنَُّهمْ -3

 .188-َعذَاٌب أَِليٌم(*ال عمران

كُْم َكْيُدهُْم َشْيئاا ۗ )إِْن تَْمَسْسكُْم َحَسنَةٌ -4 إِنَّ تَسُْؤهُْم َوإِْن تُِصْبكُْم َسي ِئَةٌ يَْفَرُحوا بَِها ۖ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا اَل يَُضرُّ

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ(*ال عمران  .120-َّللاَّ

 .50-قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قَْبُل َويَتََولَّْوا َوهُْم فَِرُحوَن(*التوبة)إِْن تُِصْبَك َحَسنَةٌ تَسُْؤهُْم ۖ َوإِْن تُِصْبَك ُمِصيبَةٌ يَقُولُوا -5

 َوفَِرُحوا بَِها َجاَءتَْها ِريٌح هَُو الَِّذي يَُسي ُِركُْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر ۖ َحتَّىَٰ إِذَا كُْنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن بِِهْم بِِريحٍ َطي ِبَةٍ )-6

يَن لَئِنْ َعاِصٌف  َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ ِذِه َوَجاَءهُُم اْلَمْوُج ِمْن كُل ِ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم ۙ َدَعُوا َّللاَّ  أَْنَجْيتَنَا ِمْن َهَٰ

 .22-لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِريَن(*يونس

ُ ِمْن فَْضِلِه َوَيْستَبْ -7  ِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أاَلَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم َيْحَزنُوَن()فَِرِحيَن بَِما آتَاهُُم َّللاَّ

 .170-*ال عمران

ْنيَا فِي اْْل -8 ْنيَا َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَْقِدُرۚ  َوفَِرُحوا بِاْلَحيَاِة الدُّ ُ يَْبُسطُ الر ِ  .26-ِة إاِلَّ َمتَاٌع(*الرعدِخرَ )َّللاَّ

ا يَْجَمعُوَن(*يونس-9 ِلَك فَْليَْفَرُحوا هَُو َخْيٌر ِممَّ
ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذََٰ  .58-)قُْل بِفَْضِل َّللاَّ

ذلك سالم، فبهو اإلقل أيها الرسول لجميع الناس بفضل هللا وبرحمته، وهو ما جاءهم من هللا من الهدى ودين الحق و

معون ير مما يجسلم، خاإلسالم الذي دعاهم هللا إليه، والقرآن الذي أنزله على محمد صلى هللا عليه وفليفرحوا، فإن 

 (8).من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة



اَء َمسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ َذَهَب السَّي ِئَاُت َعن ِي ۚ )-10  .10-إِنَّهُ لَفَِرٌح فَُخوٌر(*هودَولَئِْن أَذَْقنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضرَّ

َ َواَل َوالَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك ۖ َوِمَن اْْلَْحَزاِب َمْن يُْنِكُر بَْعَضهُ ۚ قُْل إِ )-11 نََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاَّ

 .36-َمآِب(*الرعدأُْشِرَك بِِهۚ  إِلَْيِه أَْدعُو َوإِلَْيِه 

القرآن شرون بوالذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى َمن آمن منهم بك كعبد هللا بن سالم والنجاشي،يستب

 رفبن األش ن،وكعبالمنزل عليك لموافقته ما عندهم، ومن المتحزبين على الكفر ضدك،كالسَّيد والعاقب،أ ْسقَفي نجرا

،وإليه عو الناسدته أدم إنما أمرني هللا أن أعبده وحده،وال أشرك به شيئًا،وإلى عبا،َمن ينكر بعض المنزل عليك،قل له

 (9).مرجعي ومآبي

ا ۖ كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحوَن(*المؤمنون)-12  .53-فَتَقَطَّعُوا أَْمَرهُْم بَْينَُهْم ُزبُرا

ق األتباع في الدين إلى أحزاب وشيع، جعلوا دينهم  اعم ب برأيه ززب معجأديانًا بعدما أ مروا باالجتماع،كل حفتفرَّ

 (10).أنه على الحق وغيره على الباطل. وفي هذا تحذير من التحزب والتفرق في الدين

ِ َوبَِما كُْنتُْم تَْمَرُحوَن(*غافر)-13 ِلكُْم بَِما كُْنتُْم تَْفَرُحوَن فِي اْْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 
 .75-ذََٰ

ن قترفونه متبما  كنتم تفرحون اذلذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلة،ذلكم العذاب ا

  (11).المعاصي واآلثام،وبما أنتم عليه من الَشر والبََطر والبغي على عباد هللا

ِ اْْلَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعُد ۚ َويَْوَمِئٍذ )-14  .4-يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن(*الرومفِي بِْضعِ ِسنِيَن ۗ لِِلَّ

ِة إِْذ إِنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَْوِم ُموَسىَٰ فَبَغَىَٰ َعلَْيِهْم ۖ َوآتَْينَاهُ ِمَن اْلكُنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِ )-15 اْلعُْصبَِة أُوِلي اْلقُوَّ

َ اَل   .76-يُِحبُّ اْلفَِرِحيَن(*القصصقَاَل لَهُ قَْوُمهُ اَل تَْفَرْح ۖ ِإنَّ َّللاَّ

قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعاا ۖ كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحوَن(*الروم-16  .32-)ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

لوا دينهم،وغيَّروه، فأخذوا بعضه وتر  ضه، تبعًاكوا بعوال تكونوا من المشركين وأهل األهواء والبدع الذين بدَّ

  ل حزب باطل،كألهوائهم،فصاروا فرقًا وأحزاًبا،يتشيعون لرؤسائهم وأحزابهم وآرائهم،يعين بعضهم بعًضا على ال

 (12).الحق وغيرهم على الباطلبما لديهم فرحون مسرورون، يحكمون ألنفسهم بأنهم على 

 .36-طُوَن(*الرومَوإِذَا أَذَْقنَا النَّاَس َرْحَمةا فَِرُحوا بَِها ۖ َوإِْن تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم إِذَا هُْم يَْقنَ )-17

ا َجاَء سُلَْيَماَن قَاَل أَتُِمدُّونَِن بَِماٍل فََما آتَانَِي )-18 ا آتَاكُْم بَْل أَْنتُْم بَِهِديَّتِكُْم تَْفَرُحوَن(*النملفَلَمَّ ُ َخْيٌر ِممَّ  .36-َّللاَّ

ا َجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فَِرُحوا بَِما ِعْنَدهُْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَسْ )-19  .83-تَْهِزئُوَن(*غافرفَلَمَّ

فلما جاءت هؤالء األمم المكذبة رسل ها بالدالئل الواضحات، فرحوا جهال منهم بما عندهم من العلم المناقض لما   

جاءت به الرسل، وحلَّ بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلَهم على سبيل السخرية واالستهزاء. وفي اآلية دليل 



شكك في صحته، فإنه مذموم ممقوت، ومعتقده ليس من أتباع محمد على أن كل علم يناقض اإلسالم، أو يقدح فيه، أو ي

 (13).صلى هللا عليه وسلم

ُ اَل يُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر(*الح)-20  .23-ديدِلَكْياَل تَأَْسْوا َعلَىَٰ َما فَاتَكُْم َواَل تَْفَرُحوا بَِما آتَاكُْم ۗ َوَّللاَّ

ي من ر بما أوتل متكبوال تفرحوا بما آتاكم فرَح بطر وأشر، وهللا ال يحب كلكي ال تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، 

بالبخل  ساويأمرون الن الدنيا فخور به على غيره،هؤالء المتكبرون هم الذين يبخلون بمالهم،وال ينفقونه في سبيل هللا،

حميد الذي خلقه، ال ني عنهللا هو الغ بتحسينه لهم،ومن يتولَّ عن طاعة هللا ال يضر إال نفسه، ولن يضر هللا شيئًا، فإن

 (14).له كل وصف حسن كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه

َوإِْن ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةا فَِرَح بَِها ۖ )فَِإْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاا ۖ إِْن َعلَْيَك إاِلَّ اْلباََلغُ ۗ َوإِنَّا إِذَا أَذَْقنَا اْلِْ -21

ْنَساَن َكفُوٌر(*الشورى  .48-تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم فَِإنَّ اْْلِ

 الحزن: -ثانيا

سُوُل اَل يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرعُوَن فِي اْلكُْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم وَ -1 وبُُهْم ۛ َوِمَن لَْم تُْؤِمْن قُلُ )يَا أَيَُّها الرَّ

فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد  اعُوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم َيأْتُوَك ۖ يَُحر ِ اعُوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ َمَواِضِعِه ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم الَِّذيَن َهاُدوا ۛ َسمَّ

 ُ ذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا ۚ َوَمْن يُِرِد َّللاَّ
َر َهَٰ ُ أَْن يَُطه ِ ئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرِد َّللاَّ ِ َشْيئاا ۚ أُولََٰ  فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمَن َّللاَّ

ْنيَا ِخْزٌي ۖ َولَُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم(*المائدة  .41-قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي الدُّ

 بهم خاليةوقلو ود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا اإلسالميا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في جح

ع اليهود إلى إنكار نبوتك، فإنهم قوم يستمعون للك  يقبلون ماذب، ومنه، فإني ناصرك عليهم، وال يحزنك تسرُّ

لون كال هم، ويستجيبون لقوم آخرين ال يحضرون مجلسك وهؤالء اآلخرون ي بَّدِ ما   من بعدم هللايَْفتَريه أحبار 

فناه من أحكام التوراة  جاءكم  ا به، وإناعملوفَعقَلوه، ويقولون، إن جاءكم من محمد ما يوافق الذي بدَّلناه وحرَّ

ال تقدر لك عنه، وَع ذمنه ما يخالفه فاحذروا قبوله والعمل به، ومن يشأ هللا ضاللته فلن تستطيع أيها الرسول َدفْ 

ر قلوبهم من دنس الكفعلى هدايته، وإنَّ هؤالء المنافقين والي الفضيحة في وم الذلُّ ر، لههود لم ي ِرِد هللا أن يطّهِ

  (15).الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم

ُ أاَلَّ يَ -2 َ َشْيئاا ۗ يُِريُد َّللاَّ وا َّللاَّ َحظًّا فِي اْْلِخَرِة ۖ َولَُهْم ْجعََل لَُهْم )َواَل َيْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرعُوَن ِفي اْلكُْفِر ۚ إِنَُّهْم لَْن يَُضرُّ

 .176-َعذَاٌب َعِظيٌم(*ال عمران

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَعِملَ -3 ابِئُوَن َوالنََّصاَرىَٰ َمْن آَمَن بِالِلَّ ا فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم  )انَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ َصاِلحا

 .69-َواَل هُْم َيْحَزنُوَن(*المائدة

 



ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَاِنَي اثْنَْيِن إِْذ هَُما فِي اْلغَاِر إِذْ -4 يَقُوُل ِلَصاِحبِِه اَل تَْحَزْن إِنَّ  )إاِلَّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ َّللاَّ

ُ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَمْ  َ َمعَنَا ۖ فَأَْنَزَل َّللاَّ ِ ِهَي اْلعُْليَا ۗ َّللاَّ  تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمَة الَِّذيَن َكفَُروا السُّْفلَىَٰ ۗ َوَكِلَمةُ َّللاَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم(*التوبة  .40-َوَّللاَّ

ِريَن َوُمْنِذِريَن ۖ فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم -5  .48-َواَل هُْم يَْحَزنُوَن(*االنعام)َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إاِلَّ ُمبَش ِ

ِكنَّ الظَّاِلِميَن بِآيَاِت َّللاَِّ -6
بُوَنَك َولََٰ  .33- يَْجَحُدوَن(*االنعام)قَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لَيَْحُزنَُك الَِّذي يَقُولُوَن ۖ فَِإنَُّهْم اَل يَُكذ ِ

ا يَأْتِيَنَّكُْم ُرسٌُل ِمْنكُْم -7 وَن َعلَْيكُْم آيَاتِي ۙ فََمِن اتَّقَىَٰ َوأَْصلََح فَاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن( )يَا بَنِي آَدَم إِمَّ يَقُصُّ

 .35-*االعراف

ُ بَِرْحَمٍة ۚ اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ اَل َخْوٌف َعلَْيكُْم َواَل أَ -8  ُؤاَلِء الَِّذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَالُُهُم َّللاَّ  .49-ْحَزنُوَن(*االعرافْنتُْم تَ )أََهَٰ

 تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزناا أاَلَّ َيِجُدوا )َواَل َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت اَل أَِجُد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهمْ -9

 .92-َما يُْنِفقُوَن(*التوبة

ِ ثُمَّ اَل يُتْبِعُوَن َما أَْنفَقُوا َمنًّا َواَل أَذاى ۙ لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َرب ِِهْم )الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَ -10 َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم ْمَوالَُهْم ِفي َسبِيِل َّللاَّ

 .262-َواَل هُْم َيْحَزنُوَن(*البقرة

 .84-ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيٌم(*يوسفَوتََولَّىَٰ َعْنُهْم َوقَاَل يَا أََسفَىَٰ َعلَىَٰ يُوسَُف َواْبيَضَّ )-11

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ۖ إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر َشكُوٌر(*فاطر)-12  .34-َوقَالُوا اْلَحْمُد لِِلَّ

ا يَأْتِيَنَّكُْم ِمن ِي هُداى فََمْن تَبِعَ )-13  .38-هَُداَي فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن(*البقرة قُْلنَا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميعاا ۖ فَِإمَّ

ِ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن(*يونس-14  .62-)أاََل إِنَّ أَْوِليَاَء َّللاَّ

ِ َجِميعاا ۚ هَُو السَِّميُع اْلعَِليمُ -15  ةَ لِِلَّ  .65-(*يونس)َواَل يَْحُزْنَك قَْولُُهْم ۘ ِإنَّ اْلِعزَّ

ئُْب َوأَْنتُْم َعْنهُ َغافِلُوَن(*يوسف-16  .13-)قَاَل إِن ِي لَيَْحُزنُِني أَْن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَْن يَأْكُلَهُ الذ ِ

ْت َعْينَ -17  .84-ِظيٌم(*يوسفكَ ْزِن فَُهَو َن اْلحُ اهُ مِ )َوتََولَّىَٰ َعْنُهْم َوقَاَل يَا أََسفَىَٰ َعلَىَٰ يُوسَُف َواْبيَضَّ

ِ َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَِّ -18  .86-لَُموَن(*يوسفاَل تَعْ   َما)قَاَل إِنََّما أَْشكُو بَث ِي َوُحْزنِي إِلَى َّللاَّ

ا ِمْنُهْم َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواْخِفْض َجنَاَحَك ِللْ -19  .88-ُمْؤِمنِيَن(*الحجر)اَل تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَىَٰ َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجا

تَع الدنيا،وال تحزن ع َضْع للمؤمنين رهم،وتوالى كفال تنظر بعينيك وتتمنَّ ما َمتَّْعنا به أصنافًا من الكفار ِمن م 

 (16).باهلل ورسوله



ۚ  َوَعلَى َّللاَِّ إاِلَّ بِ ْيئاا شَ ِهْم َضاِر  بِ )إِنََّما النَّْجَوىَٰ ِمَن الشَّْيَطاِن ِليَْحُزَن الَِّذيَن آَمنُوا َولَْيَس -02 ِ   فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن(ِإْذِن َّللاَّ

 .10-*المجادلة

َ لُوا ۚ إِنَّ َما َعمِ ُهم بِ )َوَمن َكفََر َفاَل يَْحُزنَك كُْفُرهُۚ  إِلَْينَا َمْرِجعُُهْم فَنُنَبِ ئُ -12 دُ َّللاَّ  .23-وِر(* لقمان َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

 .103-اْلنبياء*ْم تُوَعُدوَن(الَِّذي كُنتُ  ْوُمكُمُ ذَا يَ َيْحُزنُُهُم اْلفََزعُ اْْلَْكَبُر َوتَتَلَقَّاهُُم اْلَماَلئَِكةُ َهَٰ )اَل -22

وَن َوَما يُْعِلنُ -23  .76-يسوَن(*)فاََل َيْحُزنَك َقْولُُهْم ۘ إِنَّا نَْعلَُم َما يُِسرُّ

ا فَلَُهْم أَْجُرهُْم  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذينَ )-24 ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا ابِئِيَن َمْن آَمَن بِالِلَّ َهاُدوا َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ

 .62-ِعْنَد َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم َيْحَزنُوَن(*البقرة

ِ َوهَُو ُمْحِسٌن فَ -25  .112-لَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َرب ِِه َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن(*البقرة)بَلَىَٰ َمْن أَْسلََم َوْجَههُ لِِلَّ

ا َوَعاَلنِيَةا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َرب ِِهْم َوالَ -26  يَْحَزنُوَن(َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم  )الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسرًّ

 .274-*البقرة

َكاةَ لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َرب ِهِ -27 اَلةَ َوآتَُوا الزَّ اِلَحاِت َوأَقَاُموا الصَّ ْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .277-يَْحَزنُوَن(*البقرة

 .139-ْنتُُم اْْلَْعلَْوَن ِإْن كُْنتُْم ُمْؤِمِنيَن(*ال عمران)َواَل تَِهنُوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَ -28

ا بِغَم ٍ ِلَكْيالَ -29 سُوُل يَْدعُوكُْم فِي أُْخَراكُْم فَأَثَابَكُْم َغمًّ  تَْحَزنُوا َعلَىَٰ َما فَاتَكُْم َواَل )إِْذ تُْصِعُدوَن َواَل تَْلُووَن َعلَىَٰ أََحٍد َوالرَّ

 ُ  .153- َخبِيٌر ِبَما تَْعَملُوَن(*ال عمرانَما أََصابَكُْم ۗ َوَّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أاَلَّ خَ -30  ْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم َيْحَزنُوَن()فَِرِحيَن بَِما آتَاهُُم َّللاَّ

 .170-*ال عمران

ْن عَ مِ ْيَت ِمْنُهنَّ َوتُْؤِوي إِلَْيَك َمن تََشاُء ۖ َوَمِن اْبتَغَ )تُْرِجي َمن تََشاُء -13 ِلَك أَْدنَ جُ َزْلَت فاََل مَّ
ىَٰ أَن تَقَرَّ نَاَح َعلَْيَك ۚ ذََٰ

 ُ اكُْم ۚ َوَكاَن ا فِي قُلُوبِ مَ ْعلَُم  يَ أَْعيُنُُهنَّ َواَليَْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِما آتَْيتَُهنَّ كُلُُّهنَّ ۚ َوَّللاَّ ُ َعِليما ا(*اْلحزاب َّللاَّ  .51-َحِليما

رت قَْسمها،فال إثم عليك  تؤخر َمن تشاء ِمن نسائك في القَْسم في المبيت،وتضم إليك َمن تشاء منهن،وَمن َطلَْبَت ممن أخَّ

،وهللا يعلم ما في قلوب الرجا ،ويرضين كلهن بما قسمت لهنَّ ل ِمن في هذا،ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن وال يحزنَّ

 (17).َمْيلها إلى بعض النساء دون بعض،وكان هللا عليًما بما في القلوب،حليًما ال يعجل بالعقوبة على من عصاه

َرادُّوهُ إِلَْيِك تَْحَزنِيۖ  إِنَّا )َوأَْوَحْينَا إِلَىَٰ أُِم  ُموَسىَٰ أَْن أَْرِضِعيِه ۖ فَِإذَا ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلِقيِه فِي اْليَِم  َواَل تََخافِي َواَل -23

 .7-َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِليَن(*القصص

ا َوَحَزناا ۗ إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدهَُما َكانُوا َخاِطئِ -33  .8-يَن(*القصص)فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَكُوَن لَُهْم َعُدوًّ

ِه َكْي تَقَرَّ َعْينُ -43 ِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل يَْعلَُموَن(*القصص)فََرَدْدنَاهُ إِلَىَٰ أُِم  ِ َحقٌّ َولََٰ  .13-َها َواَل تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ



نِ ي هُداى فََمن تَبَِع هَُداَي فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ -53 ا يَأْتِيَنَّكُم ِم   .38-(*البقرة هُْم يَْحَزنُونَ )قُْلنَا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميعاا ۖ فَِإمَّ

ُل َعلَْيِهُم اْلَماَلئَِكةُ أاَلَّ تََخافُوا َواَل تَحْ -63 ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ َزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي كُنتُْم )إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا َّللاَّ

 .30-تُوَعُدوَن(*فصلت

ُ الَِّذيَن اتَّقَْوا -73 ي َّللاَّ  .61-بَِمفَاَزتِِهْم اَل يََمسُُّهُم السُّوُء َواَل هُْم َيْحَزنُوَن(*الزمر)َويُنَِج 

ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن(*اْلحقاف-38  .13-)إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا َّللاَّ

ِ ۚ َواَل -39 ا يَ فِي َضيْ   تَكُ تَْحَزْن َعلَْيِهْم َوالَ )َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إاِلَّ بِالِلَّ مَّ  .127-ْمكُُروَن(*النحلٍق ِم 

 .24-ا(*مريمِريًّ )فَنَاَداَها ِمن تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنِي قَْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك سَ -04

َك إِ اَك ْعنَ َرجَ )إِْذ تَْمِشي أُْختَُك فَتَقُوُل َهْل أَُدلُّكُْم َعلَىَٰ َمن يَْكفُلُهُ ۖ فَ -14  .40-ْحَزَن(*طه ْي تَقَرَّ َعْينَُها َواَل تَ كَ لَىَٰ أُِم 

ا أَن َجاَءْت ُرسُلُنَا لُوطاا ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرعاا -24 وَك َوأَ َخْف َواَل تَ تَ وا اَل قَالُ وَ )َولَمَّ  ْهَلَك إاِلَّ ْحَزْن ۖ إِنَّا ُمنَجُّ

 .33-اْلغَابِِريَن(*العنكبوتاْمَرأَتََك َكانَْت ِمَن 

ا يَْمكُُروَن(*النم-34 مَّ  .70-ل)َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواَل تَُكن فِي َضْيٍق ِم 

 .86-خرف)يَا ِعبَاِد اَل َخْوٌف َعلَْيكُُم اْليَْوَم َواَل أَنتُْم تَْحَزنُوَن(*الز-44

 البالء والصبر. -المبحث السابع

 البالء: -اوال

ذَا نَّ إِ )-1   .106-اْلُمبِيُن(*الصافات اْلباََلءُ  لَُهوَ  َهَٰ

َ ُمْبتَِليكُْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمن ِي َوَمنْ -2 ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ َّللاَّ لَْم َيْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمن ِي  )فَلَمَّ

ا َجاَوَزهُ هَُو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ قَالُوا اَل َطاقَةَ لَنَا إاِلَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةا بِيَِدِه ۚ فَ  َشِربُوا ِمْنهُ إاِلَّ قَِليالا ِمْنُهْم ۚ َفلَمَّ

ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت  ُ َمَع فِئَةا َكثِ اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه ۚ قَاَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُماَلقُو َّللاَّ ِ ۗ َوَّللاَّ يَرةا بِِإْذِن َّللاَّ

ابِِريَن(*البقرة  .249-الصَّ

لمؤمن يتميَّز الونه، فلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم إن هللا ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تعبر

ني ألنه نه ملماء فإمن المنافق، فمن شرب منكم من ماء النهر فليس مني، وال يصلح للجهاد معي، ومن لم يذق ا

نكبوا ى النهر اوا إلمطيع ألمري وصالح للجهاد، إال َمن ترخَّص واغترف غ ْرفة واحدة بيده فال لوم عليه، فلما وصل

ذ ليد،وحينئفة اعلى الماء، وأفرطوا في الشرب منه،إال عدًدا قليال منهم صبروا على العطش والحر،واكتفوا بغ رْ 

 عدو،ورأواقاة الالنهر هو والقلة المؤمنة معه وهم ثالثمائة وبضعة عشر رجال لمالتخلف العصاة،ولما عبر طالوت 

رون ، ي ذَ هللالقاء كثرة عدوهم وعدَّتهم،قالوا ال قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده األشداء، فأجاب الذين يوقنون ب ّكِ

ة، وهللا افرة باغييرة ك وأمره جماعة كثإخوانهم باهلل وقدرته قائلين كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة غلبت بإذن هللا

 (18).مع الصابرين بتوفيقه ونصره وحسن مثوبته



تُْهمْ -3 ِ َغْيَر )ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمْن بَْعِد اْلغَم ِ أََمنَةا نُعَاساا يَْغَشىَٰ َطائِفَةا ِمْنكُْم ۖ َوَطائِفَةٌ قَْد أََهمَّ ِ  أَْنفُسُُهْم َيظُنُّوَن بِالِلَّ اْلَحق 

ۗ  يُْخفُوَن فِ  ِ ي أَْنفُِسِهْم َما اَل يُْبُدوَن لََكۖ  َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة ۖ يَقُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َشْيٍءۗ  قُْل إِنَّ اْْلَْمَر كُلَّهُ لِِلَّ

ْو كُْنتُْم فِي بُيُوتِكُْم لَبََرَز الَِّذيَن كُتَِب َعلَْيِهُم اْلقَتُْل إِلَىَٰ يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء َما قُتِْلنَا َهاهُنَا ۗ قُْل لَ 

ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ  َص َما ِفي قُلُوبِكُْم ۗ َوَّللاَّ ُ َما ِفي ُصُدوِركُْم َوِليَُمح ِ  .154-ُدوِر(*ال عمرانَمَضاِجِعِهْم ۖ َوِليَْبتَِلَي َّللاَّ

ي وعد فا وثقة طمئنانً انين المخلصين أن ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بها من هّمٍ وغّمٍ ثم كان من رحمة هللا بالمؤم

هم خال  هم خاصةص أنفسهللا، وكان من أثره نعاس َغِشي طائفة منهم،وهم أهل اإلخالص واليقين،وطائفة أ خرى أهمَّ

،وأن اإلسالم مر رسولهأتِمُّ ، وظنوا أن هللا ال ي  ،وَضع فَْت عزيمتهم وش ِغلوا بأنفسهم،وأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه

 لقتال للخروج لن تقوم له قائمة،ولذلك تراهم نادمين على خروجهم، يقول بعضهم لبعض هل كان لنا من اختيار في ا

  رونه ا ال يظهمنفسهم قل لهم أيها الرسول إن األمر كلَّه هلل، فهو الذي قدَّر خروجكم وما حدث لكم،وهم ي ْخفون في أ

 ، ولو ل بيد هللااآلجا لك من الحسرة على خروجهم للقتال، يقولون لو كان لنا أدنى اختيار ما ق تِلنا هاهنا، قل لهم إن

  ك إال هللا ذل ما جعلكنتم في بيوتكم،وقدَّر هللا أنكم تموتون لخرج الذين كتب هللا عليهم الموت إلى حيث ي ْقتلون،و

 ي لناس فك والنفاق،وليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن من المنافق لليختبر ما في صدوركم من الش

  (19).األقوال واألفعال،وهللا عليم بما في صدور خلقه،ال يخفى عليه شيء من أمورهم

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه ۖ َحتَّىَٰ إِذَا فَِشْلتُْم -4 َوتَنَاَزْعتُْم فِي اْْلَْمِر َوَعَصْيتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراكُْم َما َولَقَْد َصَدقَكُُم َّللاَّ

ْنيَا َوِمْنكُْم َمْن يُِريُد اْْلِخَرةَۚ  ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَكُمْ  ُ ذُو فَْضٍل  ۖتُِحبُّوَنۚ  ِمْنكُْم َمْن يُِريُد الدُّ  َولَقَْد َعفَا َعْنكُْمۗ  َوَّللاَّ

 .152-ُمْؤِمنِيَن(*ال عمرانَعلَى الْ 

ْينَاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيسُوُمونَكُْم سُوَء اْلعَذَاِب يُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن نَِساءَ -5 ِلكُْم َباَلٌء ِمْن )َوإِْذ نَجَّ
كُْم ۚ َوفِي ذََٰ

 .49-َرب ِكُْم َعِظيٌم(*البقرة

يَِّتي ۖ قَاَل اَل يَنَالُ )َوإِِذ اْبتَلَىَٰ إِْبَراِهيَم -6 ا ۖ قَاَل َوِمْن ذُر ِ ُهنَّ ۖ قَاَل إِن ِي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماما اِلِميَن( َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ  َعْهِدي الظَّ

 .124-*البقرة

ابِِريَن*البقرة)َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنْ -7 ِر الصَّ  .155-فُِس َوالثََّمَراِت ۗ َوبَش ِ

َ َرَمىَٰ ۚ َوِليُْبِلَي ا-8 ِكنَّ َّللاَّ َ قَتَلَُهْم ۚ َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولََٰ ِكنَّ َّللاَّ َ )فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َولََٰ ْلُمْؤِمنِيَن ِمْنهُ بَاَلءا َحَسناا ۚ إِنَّ َّللاَّ

 .17-النفالَسِميٌع َعِليٌم(*ا

ا ۚ َوإِْن )لَتُْبلَُونَّ ِفي أَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَّ -9 ِذيَن أَْشَركُوا أَذاى َكثِيرا

ِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر(*ال عمران
 .186-تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ ذََٰ

نَّ أيها المؤمنون في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبَّة،وبالجوائح  في أنفسكم بماتصيبها و التي لَت ْختَبَر 



 من غيره لصادقيجب عليكم من الطاعات،وما يحلُّ بكم من جراح أو قتل وفَْقد لألحباب،وذلك حتى يتميَّز المؤمن ا

     رواإن تصبووالمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دينكم، ،ولتَسمع نَّ من اليهود والنصارى 

فس ليها ويناععزم أيها المؤمنون على ذلك كله، وتتقوا هللا بلزوم طاعته واجتناب معصيته فإن ذلك من األمور التي ي  

 (20).فيها

ا فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم ۖ َواَل تَأْكُلُوَها إِْسَرافاا )َواْبتَلُوا اْليَتَاَمىَٰ َحتَّىَٰ إِذَا بَلَغُوا الن َِكاَح -10 فَِإْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدا

ا فَْليَأْكُْل بِاْلَمْعُروِف ۚ فَإِ  ا أَْن يَْكبَُروا ۚ َوَمْن َكاَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعِفْف ۖ َوَمْن َكاَن فَِقيرا ْمَوالَُهْم فَأَْشِهُدوا ذَا َدفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَ َوبَِدارا

ِ َحِسيباا(*النساء  .9-َعلَْيِهْم ۚ َوَكفَىَٰ بِالِلَّ

 البلوغ لى سنإواختبروا َمن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم، حتى إذا وصلوا 

  ير موضعهاغا في ،وَعلمتم منهم صالًحا في دينهم،وقدرة على حفظ أموالهم فسلِّموها لهم،وال تعتدوا عليها بإنفاقه

اليتيم  ن مالمإسرافًا ومبادرة ألكلها قبل أن يأخذوها منكم،وَمن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه،وال يأخذ 

ل م لوغهم الح  ببعد  ضرورة، فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهمشيئًا،ومن كان فقيًرا فليأخذ بقدر حاجته عند ال

ليكم ع شاهد أن هللا وسلمتموها إليهم، فأَْشِهدوا عليهم، ضمانًا لوصول حقهم كامال إليهم، لئال ينكروا ذلك، ويكفيكم

 (22).ومحاسب لكم على ما فعلتم

ِ ُمصَ -11 ُ ۖ َواَل تَ )َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق  قاا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمناا َعلَْيِه ۖ فَاْحكُْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ تَّبِْع د ِ

ُ لََجعَ  ا ۚ َولَْو َشاَء َّللاَّ ِ ۚ ِلكُل ٍ َجعَْلنَا ِمْنكُْم ِشْرَعةا َوِمْنَهاجا ا َجاَءَك ِمَن اْلَحق  ِكْن ِليَْبلَُوكُْم فِي أَْهَواَءهُْم َعمَّ ةا َواِحَدةا َولََٰ لَكُْم أُمَّ

ِ َمْرِجعُكُْم َجِميعاا فَيُنَب ِئُكُْم بَِما كُْنتُْم فِيِه تَْختَلِ   .48-فُوَن(*المائدةَما آتَاكُْم ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ۚ إِلَى َّللاَّ

يها من فقًا لما  مصدق الكتب قبله،وأنها من عند هللاوأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن وكل ما فيه حّق يشهد على صد

إليك  نزل هللابما أ صحة،ومبيِّنًا لما فيها من تحريف ناسًخا لبعض شرائعها،فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود

ريعة شل أمة في هذا القرآن،وال تنصرف عن الحق الذي أمرك هللا به إلى أهوائهم وما اعتادوه،فقد جعلنا لك

 ر المطيعم،فيظهريقة واضحة يعملون بها،ولو شاء هللا لجعل شرائعكم واحدة ولكنه تعالى خالف بينها ليختبركوط

نتم كركم بما  فيخبمن العاصي،فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين بالعمل بما في القرآن،فإن مصيركم إلى هللا

 (22).فيه تختلفون،ويجزي كال بعمله

ُ مَ )يَا أَيَُّها -12 ْيِد تَنَالُهُ أَْيِديكُْم َوِرَماُحكُْم ِليَْعلََم َّللاَّ ُ بَِشْيٍء ِمَن الصَّ ْن يََخافُهُ بِاْلغَْيِب ۚ فََمِن اْعتََدىَٰ الَِّذيَن آَمنُوا لَيَْبلَُونَّكُُم َّللاَّ

ِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليٌم(*المائدة
 .94-بَْعَد ذََٰ

معتاد،اذ ير الوا بشرعه، ليبلونكم هللا بشيء من الصيد يقترب منكم على غيا أيها الذين صدقوا هللا ورسوله وعمل

  ب بهم بالغيرافون تستطيعون أَْخذَ صغاره بغير سالح وأخذ كباره بالرماح، ليعلم هللا علًما ظاهًرا للخلق الذين يخ

د على الصي أقدمفهذا البيان  ليقينهم بكمال علمه بهم، وذلك بإمساكهم عن الصيد وهم محرمون، فمن تجاوز َحدَّه بعد

ْحِرم فإنه يستحق العذاب الشديد  (23).وهو م 



إِنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعقَاِب )َوُهَو الَِّذي َجعَلَكُْم َخاَلئَِف اْْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِليَْبلَُوكُْم فِي َما آتَاكُْم ۗ -13

 .165-ٌم(*االنعامَوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحي

ها بعدهم تعمرووهللا سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في األرض بعد أن أهلكهم هللا،واستخلفكم فيها، ل

لشاكر ناس ابطاعة ربكم،ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات،ليبلوكم فيما أعطاكم من نعمه،فيظهر لل

حيم روبقات وعصاه،وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الممن غيره،إن ربك سريع العقاب لمن كفر به 

    (24).به،والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء هللا الحسنى

عاا َويَْوَم  )َواْسأَْلُهْم َعِن اْلقَْريَِة الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر إِْذ يَْعُدوَن فِي السَّْبِت إِْذ تَأْتِيِهْم ِحيتَانُُهمْ -14 يَْوَم َسْبتِِهْم شُرَّ

ِلَك نَْبلُوهُْم بَِما َكانُوا يَْفسُقُوَن(*االعراف
 .163-اَل يَْسبِتُوَن ۙ اَل تَأْتِيِهْم ۚ َكذََٰ

ِلَك ۖ َوبَلَْونَاهُْم بِاْلَحَسنَ -15
اِلُحوَن َوِمْنُهْم ُدوَن ذََٰ ا ۖ ِمْنُهُم الصَّ  اِت َوالسَّي ِئَاِت لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن()َوقَطَّْعنَاهُْم ِفي اْْلَْرِض أَُمما

 .168-*االعراف

رو قنا بني إسرائيل في األرض جماعات،منهم القائمون بحقوق هللا وحقوق عباده،ومنهم المقّصِ  فسهملمون ألنن الظاوفرَّ

 علهمل،البالءصائب و،واختبرنا هؤالء بالرخاء في العيش والسَّعَة في الرزق،واختبرناهم أيًضا بالشدة في العيش والم

 (25).يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا من معاصيه

ِ ۖ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا -16 ِ َمْواَلهُُم اْلَحق   .30-يَْفتَُروَن(*يونس)هُنَاِلَك تَْبلُو كُلُّ نَْفٍس َما أَْسلَفَْت ۚ َوُردُّوا إِلَى َّللاَّ

ِلكُْم باََلءٌ )َوإِْذ أَْنَجْينَاكُْم ِمْن آِل -17
ِمْن  فِْرَعْوَن َيسُوُمونَكُْم سُوَء اْلعَذَاِب ۖ يُقَت ِلُوَن أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءكُْم ۚ َوِفي ذََٰ

 .141-َرب ِكُْم َعِظيٌم(*االعراف

َعلَى اْلَماِء ِليَْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالا ۗ َولَئِْن قُْلَت )َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَكاَن َعْرشُهُ -18

َذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن(*هود
 .7-إِنَّكُْم َمْبعُوثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِت لَيَقُولَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِإْن َهَٰ

ِ عَ -19 لَْيكُْم إِْذ أَْنَجاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَسُوُمونَكُْم ُسوَء اْلعَذَاِب َويُذَب ُِحوَن )إِْذ قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه اْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

ِلكُْم بَاَلٌء ِمْن َرب ِكُْم َعِظيٌم(*ابراهيم
 .6-أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن ِنَساَءكُْم ۚ َوفِي ذََٰ

ةٌ ِهَي أَْربَىَٰ ِمْن )َواَل تَكُونُوا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعدِ -20 ٍة أَْنَكاثاا تَتَِّخذُوَن أَْيَمانَكُْم َدَخالا بَْينَكُْم أَْن تَكُوَن أُمَّ  قُوَّ

ُ بِِه ۚ َولَيُبَي ِنَنَّ لَكُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َما كُْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن(*ا ٍة ۚ إِنََّما يَْبلُوكُُم َّللاَّ  .92-لنحلأُمَّ

هودكم، فيكون َمثَلكم مثل امرأة غزلت َغْزال وأحكمته ثم نقضته، تجعلون أيمانكم التي حلفتموها عند وال ترجعوا في ع

التعاهد خديعة لمن عاهدتموه،وتنقضون عهدكم إذا وجدتم جماعة أكثر ماال ومنفعة من الذين عاهدتموهم،إنما يختبركم 

ضها،وليبيِّن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من هللا بما أمركم به من الوفاء بالعهود وما نهاكم عنه ِمن نق

 (26).اإليمان باهلل ونبوة محمد صلى هللا عليه وسلم



(*الكهف  َسنُ أَحْ  أَيُُّهمْ  ِلنَْبلَُوهُمْ  لََها ِزينَةا  اْْلَْرِض  َعلَى َما َجعَْلنَا إِنَّا)-12   .7-َعَمالا

 .35- َونَْبلُوكُْم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِتْنَةا ۖ َوإِلَْينَا تُْرَجعُوَن(*االنبياء ۗ)كُلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوتِ -22

ِلَك َْليَاٍت َوإِْن كُنَّا لَُمْبتَِليَن(*المؤمنون-23
 .30-)إِنَّ ِفي ذََٰ

 الصبر:-ثانيا

ِلكَ  إِنَّ  َوَغَفرَ  َصبَرَ  َولََمنْ )-1
  .43-رىاْْلُُموِر(*الشو َعْزمِ  لَِمنْ  ذََٰ

سُِل َواَل تَْستَْعِجْل لَُهْم ۚ َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدونَ -2  لَْم يَْلبَثُوا إاِلَّ َساَعةا )فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ

 .35-ِمْن نََهاٍر ۚ َباَلٌغ ۚ فََهْل يُْهلَُك إاِلَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن(*االحقاف

ل نوح بلك  مثالرسول على ما أصابك ِمن أذى قومك المكذبين لك، كما صبر أولو العزم من الرسل من قفاصبر أيها 

اعة يا إال سي الدنوإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم، وال تستعجل لقومك العذاب فحين يقع ويرونه كأنهم لم يمكثوا ف

   (27).القوم الخارجون عن أمره وطاعتهمن نهار،هذا بالغ لهم ولغيرهم، وال ي ْهلَك  بعذاب هللا إال 

اَلِة ۚ َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إاِلَّ َعلَى اْلَخاِشِعيَن(*البقرة-3 ْبِر َوالصَّ  .45-)َواْستَِعينُوا بِالصَّ

اَللَةَ بِاْلُهَدىَٰ َواْلعَذَاَب بِاْلَمْغِفَرِة ۚ فََما أَْصبََرهُْم -6 ئَِك الَِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ  .175-َعلَى النَّاِر(*البقرة)أُولََٰ

ِر ا-5 ابِِريَن(*البقرة)َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت ۗ َوبَش ِ  .155-لصَّ

ا تُْنبُِت اْْلَْرُض ِمْن بَْقِلَها َوقِثَّائَِها َوفُوِمَها )َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسىَٰ لَْن نَْصبَِر َعلَىَٰ َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدعُ-6   لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

ا فَِإنَّ لَكُ  لَْيِهُم ْم َما َسأَْلتُْم ۗ َوُضِربَْت عَ َوَعَدِسَها َوبََصِلَها ۖ قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي هَُو أَْدنَىَٰ بِالَِّذي هَُو َخْيٌر ۚ اْهبُِطوا ِمْصرا

ِ َويَْقتُ  ِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ
ِ ۗ ذََٰ لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمَن َّللاَّ ِلَك بَِما الذ ِ

ِ ۗ ذََٰ لُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيِر اْلَحق 

 .60-َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن(*البقرة

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َواْلَمالَ )لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تُ -7 ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِالِلَّ
ئَِكِة َواْلِكتَاِب َولُّوا ُوُجوَهكُْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولََٰ

قَاِب َوأَقَاَم الصَّاَلةَ َوالنَّبِي ِيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَىَٰ ُحب ِِه ذَِوي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِ  يِل َوالسَّائِِليَن َوفِي الر ِ

اِء َوِحيَن اْلبَأْ  رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا ۖ َوالصَّ ئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا ۖ َوآتَى الزَّ ِس ۗ أُولََٰ

ئَِك هُُم اْلُمتَّقُوَن(*ال  .177-بقرةَوأُولََٰ

الخير فشرعه،تنفيذ أمر هللا و ما طاعة ليس الخير عند هللا تعالى في التوجه في الصالة إلى جهة المشرق والمغرب إن

 كل الخير هو إيمان من آمن باهلل وصدَّق به معبوًدا وحَده ال شريك له،وآمن بيوم البعث والجزاء وبالمالئكة جميعًا

ًعا مع شدة حبه ذوي القربى،واليتامى ،وبالكتب المنزلة كافة،وبجميع ال نبيين من غير تفريق،وأعطى المال تطوُّ

المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ،والمساكين الذين أرهقهم الفقر،والمسافرين المحتاجين الذين بَع دوا 

الرقيق واألسرى،وأقام الصالة،  عن أهلهم ومالهم،والسائلين الذين اضطروا إلى السؤال لشدة حاجتهم،وأنفق في تحرير



وأدى الزكاة المفروضة،والذين يوفون بالعهود،ومن صبر في حال فقره ومرضه،وفي شدة القتال،أولئك المتصفون 

   (28).بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم،وأولئك هم الذين اتقَوا عقاب هللا فتجنبوا معاصيه

ا فََصَل َطالُوُت -8 َ ُمْبتَِليكُْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمن ِي َوَمْن لَْم َيْطعَْمهُ فَِإنَّهُ )فَلَمَّ ِمن ِي إاِلَّ َمِن  بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ َّللاَّ

ا َجاَوَزهُ هَُو َوالَِّذيَن  آَمنُوا َمعَهُ قَالُوا اَل َطاقَةَ لَنَا اْليَْوَم بَِجالُوَت اْغتََرَف غُْرفَةا بِيَِدِه ۚ فََشِربُوا ِمْنهُ إاِلَّ قَِليالا ِمْنُهْمۚ  فَلَمَّ

ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةا َكثِيَرةا بِإِ  ابِِريَن(َوُجنُوِدِه ۚ قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنَُّهْم ُماَلقُو َّللاَّ ُ َمَع الصَّ ِۗ  َوَّللاَّ         ْذِن َّللاَّ

 .249-*البقرة

ا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى)وَ -9 ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبرا        اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن( لَمَّ

 .250-*البقرة

ا َجاَءتْنَا ۚ رَ -10 ا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِميَن(*االعراف)َوَما تَْنِقُم ِمنَّا إاِلَّ أَْن آَمنَّا بِآيَاِت َرب ِنَا لَمَّ  .126-بَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبرا

ِ يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ -11 ِ َواْصبُِروا ۖ إِنَّ اْْلَْرَض لِِلَّ   َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن( ۖ)قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِالِلَّ

 .128-*االعراف

ابِِرينَ )-21 اِدقِينَ  الصَّ   .17-بِاْْلَْسَحاِر(*ال عمران ِفِرينَ َواْلُمْستَغْ  َواْلُمْنِفِقينَ  َواْلقَانِتِينَ  َوالصَّ

َ كُْم )إِْن تَْمَسْسكُْم َحَسنَةٌ تَسُْؤهُْم َوإِْن تُِصْبكُْم َسي ِئَةٌ يَْفَرُحوا بَِها ۖ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا اَل يَُضرُّ -13 َكْيُدهُْم َشْيئاا ۗ إِنَّ َّللاَّ

 .120-بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ(*ال عمران

ذَا يُْمِدْدكُْم َربُّكُْم بَِخْمَسِة آاَلٍف ِمَن اْلمَ -14 ِميَن(*ال عمران)بَلَىَٰ ۚ إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َويَأْتُوكُْم ِمْن فَْوِرِهْم َهَٰ ِ -اَلئَِكِة ُمَسو 

125. 

ا نهاكم مواجتناب  مركم بههذا الَمَدد وبشارة أخرى لكم، إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا هللا بِفْعل ما أبلى يكفيكم 

 المالئكة الف منعنه،ويأت كفار مكة على الفور مسرعين لقتالكم يظنون أنهم يستأصلونكم، فإن هللا يمدكم بخمسة آ

مين أي قد أعلموا أنفسهم وخيولهم بعالمات واضحة   (29).مسّوِ

ا ۚ َوِإْن )لَتُْبلَُونَّ فِي أَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَّ -16 ِذيَن أَْشَرُكوا أَذاى َكثِيرا

ِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر(*ال عمران
 .186-تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ ذََٰ

ابِِريَن(*-17 ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنكُْم َويَْعلََم الصَّ ا يَْعلَِم َّللاَّ  .142-ال عمران)أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

ٍ قَاتََل َمعَهُ ِرب ِيُّوَن َكثِيٌر فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَِّ -18 ُ )َوَكأَي ِْن ِمْن نَِبي   َوَما َضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا ۗ َوَّللاَّ

ابِِريَن(*ال عمران  .146-يُِحبُّ الصَّ

َ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن(*ال عمران-19  .200-)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا َّللاَّ

 



ُ بَْينَنَا ۚ َوهَُو َخْيُر )َوإِْن َكاَن َطائِفَةٌ ِمْنكُْم -20 آَمنُوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِه َوَطائِفَةٌ لَْم يُْؤِمنُوا فَاْصبُِروا َحتَّىَٰ َيْحكَُم َّللاَّ

 .87-*االعراف اْلَحاِكِميَن(

ُ )َوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنكُْم َطْوالا أَْن يَْنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملَ -21 َكْت أَْيَمانُكُْم ِمْن فَتَيَاتِكُُم اْلُمْؤِمنَاِت ۚ َوَّللاَّ

ِف ُمْحَصنَاٍت َغْيَر ُمَسافَِحاٍت أَْعلَُم بِِإيَمانِكُْم ۚ بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض ۚ فَاْنِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهِلِهنَّ َوآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ بِاْلَمْعُرو

ِلَك ِلَمْن َواَل ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن ۚ 
َخِشَي فَِإذَا أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَْيَن بِفَاِحَشٍة فَعَلَْيِهنَّ نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلعَذَاِب ۚ ذََٰ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم(*النساء  .25-اْلعَنََت ِمْنكُْم ۚ َوأَْن تَْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم ۗ َوَّللاَّ

بَْت ُرُسٌل -22 ِ ۚ وَ )َولَقَْد كُذ ِ َل ِلَكِلَماِت َّللاَّ بُوا َوأُوذُوا َحتَّىَٰ أَتَاهُْم نَْصُرنَا ۚ َواَل ُمبَد ِ لَقَْد َجاَءَك ِمْن قَْبِلَك فََصبَُروا َعلَىَٰ َما كُذ ِ

 .34-ِمْن نَبَِإ اْلُمْرَسِليَن(*االنعام

 الكرب والفرج. -المبحث اثامن

 الكرب:-اوال

يكُْم )-1 ُ يَُنج ِ  .64-ِمْنَها َوِمْن ُكل ِ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُْم تُْشِرُكوَن(*االنعامقُِل َّللاَّ

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم(*االنبياء-2 ا إِْذ نَاَدىَٰ ِمْن قَْبُل فَاْستََجْبنَا لَهُ فَنَجَّ  .76-)َونُوحا

ْينَاهَُما َوقَْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم(*الص)-3  .115-افاتَونَجَّ

 الفرج:-ثانيا

 .23 -(*االعرافينَ اْلَخاِسرِ  نَ مِ  ونَنَّ لَنَكُ  اَوتَْرَحْمنَ  لَنَا تَْغِفرْ  لَّمْ  َوإِن أَنفَُسنَا َظلَْمنَا َربَّنَا )قَاالَ -1

 .47-ف(*االعرانَ الظَّاِلِمي اْلقَْومِ  َمعَ  تَْجعَْلنَا الَ  اَربَّنَ  )َوإِذَا ُصِرفَْت أَْبَصاُرهُْم تِْلقَاء أَْصَحاِب النَّاِر قَالُواْ -2 

ِ َكِذباا إِْن عُْدنَا فِي ِملَّتِكُم بَْعَد إِ -3  انَا ْذ نَ )قَِد اْفتََرْينَا َعلَى َّللاَّ ُ جَّ ُ  َما يَكُوُن لَنَا أَن نَّعُودَ وَ  ِمْنَها َّللاَّ  َربُّنَا فِيَها إاِلَّ أَن يََشاء َّللاَّ

 .89-(*االعرافاتِِحينَ اْلفَ  َخْيرُ  َوأَنتَ  بِاْلَحق ِ  قَْوِمنَا بَْينَ وَ  نَاْينَ بَ  اْفتَحْ  َربَّنَا تََوكَّْلنَا َّللاَِّ  َعلَى اِعْلما  َشْيءٍ  كُلَّ  َربُّنَا َوِسعَ 

ا َجاَءتْنَ -4 ا َعلَْينَا أَْفِرغْ  بَّنَارَ  ا)َوَما تَنِقُم ِمنَّا إاِلَّ أَْن آَمنَّا بِآيَاِت َرب ِنَا لَمَّ  .126-(*االعرافُمْسِلِمينَ  َوتََوفَّنَا َصْبرا

ِ أَِرِني أَن-5 ا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  ِل فَِإِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ ي َولَِكِن انُظْر إِلَى اْلَجبَ اَل لَن تََرانِ قَ لَْيَك إِ ظُْر َولَمَّ

ا تََجلَّى َربُّهُ  ا أَفَاقَ ِعقاا فَ صَ وَسى ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ مُ  فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ لُ  َوأَنَاْ  إِلَْيكَ  تُْبتُ  سُْبَحانَكَ  قَالَ  لَمَّ  اْلُمْؤِمنِيَن( أَوَّ

 .143-*االعراف

ا سُِقَط ِفي أَْيِديِهْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَْد َضلُّواْ قَالُواْ -6       (ْلَخاِسِرينَ ا ِمنَ  لَنَكُونَنَّ  لَنَا َويَْغِفرْ  َربُّنَا يَْرَحْمنَا مْ لَّ  لَئِن )َولَمَّ

 .149-*االعراف

 .151-(*االعرافاِحِمينَ الرَّ  مُ أَْرحَ  َوأَنتَ  َرْحَمِتكَ  فِي َوأَْدِخْلنَا َوْلَِخي ِلي اْغِفرْ  َرب ِ  )قَالَ -7



ا أََخذَتْ )َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجالا ل ِِميقَاتِنَا -8 ْجفَ ُهُم افَلَمَّ ن أَْهلَْكتَُهم ِشئْتَ  وْ لَ  َرب ِ  ةُ قَالَ لرَّ  أَتُْهِلكُنَا َوإِيَّايَ  قَْبلُ  م ِ

 َخْيرُ  َوأَنتَ  نَااْرَحمْ وَ  لَنَا فَاْغِفرْ  َوِليُّنَا تَ أَن تََشاء َمن تَْهِديوَ  اءتَشَ  َمن بَِها تُِضلُّ  فِتْنَتُكَ  إاِلَّ  ِهيَ  إِنْ  ِمنَّا السُّفََهاء فَعَلَ  بَِما

 .155-(*االعرافاْلغَافِِرينَ 

ْنيَا َهِذهِ  فِي لَنَا )َواْكتُبْ -9  َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشاء َوَرْحَمِتي َوِسعَْت كُلَّ قَالَ  كَ لَيْ إِ  هُْدنَا إِنَّا اْلِخَرةِ  َوِفي َحَسنَةا  الدُّ

َكاةَ َوالَِّذيَن َشْيٍء فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُؤْ   .156-*االعرافا يُْؤِمنُوَن(آيَاتِنَ م بِ هُ تُوَن الزَّ

ُ  َوِلي ِيَ  )إِنَّ -10 لَ  الَِّذي َّللاَّ  .196-العراف*ايَن(اِلحِ الصَّ  يَتََولَّى َوهُوَ  اْلِكتَابَ  نَزَّ

 ابراهيم.  هللا الحكم والمواعظ والعبر في  سيرة نبي-المبحث التاسع

 التي ورد فيها ابراهيم  اْليات-اوال

ا ۖ قَاَل َوِمْن ذُ )-1 ُهنَّ ۖ قَالَ إِن ِي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماما يَّتِي ۖ قَاَل اَل يَنَاُل عَْهِدي الظَّالِِميَن*َوإِِذ ابْتَلَىَٰ إِبَْراِهيَم َربُّهُ بَِكلَِماٍت فَأَتَمَّ  َوإِذْ  ر ِ

َرا بَْيتَِي ِللطَّائِِفيَن َجعَلْنَا الْبَْيَت َمثَابَةا لِلنَّاِس َوأَْمناا َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم إِبَْراِهيَم ُمَصلًّى ۖ َوعَِهْدنَا إِلَىَٰ إِبْرَ  اِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن طَه ِ

كَّعِ السُُّجودِ   َوالْعَاِكِفينَ  ذَا بَلَداا آِمناا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِالِلَِّ  *َوالرُّ ِ اْجعَْل َهَٰ  َواْليَْوِم اْْلِخِر ۖ َوإِذْ قَالَ إِبَْراِهيمُ َرب 

هُ إِلَىَٰ َعذَابِ النَّاِر ۖ َوبِئَْس الَْمِصيرُ قَاَل  َوإِذْ يَْرفَُع إِبَْراِهيمُ اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَيِْت َوإِسَْماِعيلُ َربَّنَا تَقَبَّْل  *َوَمْن َكفََر فَأَُمت ِعُهُ قَِليالا ثُمَّ أَْضطَرُّ

 .127-126-125-124-(*البقرة إِنََّك أَنَْت السَِّميُع الْعَِليمُ ِمنَّا ۖ 

إِذْ قَاَل لَهُ * ي اْْلِخَرةِ لَِمَن الصَّالِِحينَ َوَمْن يَْرغَُب َعْن ِملَِّة إِبَْراِهيَم إاِلَّ َمْن سَفِهَ نَْفسَهُ ۚ َولَقَِد اْصَطفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ َوإِنَّهُ فِ )-2

ِ الْعَالَِمينَ  َ  *َربُّهُ أَْسِلْم ۖ قَالَ أَْسلَْمُت لَِرب  يَن فاََل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم َوَوصَّىَٰ بَِها إِبَْراِهيمُ بَنِيِه َويَْعقُوُب يَا بَنِيَّ إِنَّ َّللاَّ  اْصطَفَىَٰ لَكُمُ الد ِ

هَ آبَائَِك إِبَْراِهيَم أَْم كُنْتُْم شَُهَداَء إِْذ َحَضَر يَْعقُوَب الَْمْوُت إِذْ قَالَ ِلبَنِيِه َما تَعْبُُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُدُ   *ُمْسِلُمونَ  َهَك َوإَِلَٰ  إَِلَٰ

هاا َواِحداا َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ  ةٌ قَْد َخلَْت ۖ لََها َما كَسَبَْت َولَكُْم َما كَسَبْتُْم ۖ َواَل تُسْ  *َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إَِلَٰ ا كَانُوا تِلَْك أُمَّ أَلُوَن عَمَّ

ِ َوَما أُنْ  *َوقَالُوا كُونُوا هُوداا أَْو نََصاَرىَٰ تَْهتَدُوا ۗ قُْل بَْل ِملَّةَ إِبَْراِهيَم َحنِيفاا ۖ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  *يَعَْملُونَ  ِزَل قُولُوا آَمنَّا بِالِلَّ

يسَىَٰ َوَما أُوتَِي النَّبِيُّوَن ِمْن َرب ِِهْم اَل إِلَيْنَا َوَما أُنِْزلَ إِلَىَٰ إِبَْراِهيَم َوإِسَْماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْْلَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسىَٰ َوعِ 

ُق بَيَْن أََحٍد ِمنُْهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ  مُ فَإِْن آَمنُوا بِِمثِْل َما آَمنْتُْم بِِه فَقَِد اْهتََدْوا ۖ َوإِْن تََولَّْوا فَِإنََّما هُْم فِي ِشقَاٍق ۖ فَسَيَْكفِيَكهُ  *نُفَر ِ

ُ ۚ َوهَُو السَِّميُع اْلعَلِيمُ  ِ ِصْبغَةا ۖ َونَْحُن لَهُ عَابِدُونَ  *َّللاَّ ِ ۖ َوَمْن أَْحسَُن ِمَن َّللاَّ ِ َوهَُو َربُّنَا َوَربُُّكمْ  *ِصْبغَةَ َّللاَّ ونَنَا فِي َّللاَّ  قُْل أَتَُحاجُّ

أَْم تَقُولُوَن إِنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْْلَْسبَاَط َكانُوا  *َولَنَا أَْعَمالُنَا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َونَْحُن لَهُ ُمْخِلُصونَ 

نْ  ُ ۗ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ا أَْو نََصاَرىَٰ ۗ قُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَِم َّللاَّ ا تَْعَملُوَن(* هُودا ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ ۗ َوَما َّللاَّ  َكتََم َشَهاَدةا ِعْنَدهُ ِمَن َّللاَّ

 .140 الى130من -البقرة

ِكْن ِليَطْ -3 ِ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي اْلَمْوتَىَٰ ۖ قَاَل أََولَْم تُْؤِمْنۖ  قَاَل بَلَىَٰ َولََٰ   اَل َفُخْذ أَْربَعَةا ِمَن َمئِنَّ قَْلبِي ۖ قَ )َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب 

ا ثُمَّ اْدعُُهنَّ يَأْتِينََك َسْعياا ۚ َوا َ َعِزيٌز َحِكيٌم*(البقرةالطَّْيِر فَُصْرهُنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعلَىَٰ كُل ِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزءا  .260-ْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
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ُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب َِي الَِّذي يُْحِيي َويُِميُت قَاَل أَنَا أُْحيِي )أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم -4 فِي َرب ِِه أَْن آتَاهُ َّللاَّ

َ يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَّ  ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم ِذي َكفَرَ َوأُِميُت ۖ قَاَل إِْبَراِهيُم فَِإنَّ َّللاَّ  ۗ َوَّللاَّ

 .258-الظَّاِلِميَن(*البقرة

ا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِميَن(*ال عمران-5 َ اْصَطفَىَٰ آَدَم َونُوحا  .33-)إِنَّ َّللاَّ

وَن فِي إِْبَراِهيَم َوَما أُْنِزلَِت التَّوْ -6 ُؤاَلِء )يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحاجُّ ْنِجيُل إِالَّ ِمْن بَْعِدِه ۚ أَفاََل تَْعِقلُوَن*َها أَْنتُْم َهَٰ َراةُ َواْْلِ

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم الَ  وَن فِيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعْلٌم ۚ َوَّللاَّ ِديًّا تَْعلَُموَن* َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهو َحاَجْجتُْم فِيَما لَكُْم بِِه ِعْلٌم فَِلَم تَُحاجُّ

ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن* ِكْن َكاَن َحنِيفاا ُمْسِلما
ذَا النَّبِيُّ  َواَل نَْصَرانِيًّا َولََٰ

إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِِإْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َوَهَٰ

ُ َوِليُّ اْلُمْؤِمنِيَن(*  .68-67-66-65-ال عمرانَوالَِّذيَن آَمنُوا ۗ َوَّللاَّ

َل بَْيٍت ُوِضعَ -7 ُۗ  فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن*إِنَّ أَوَّ ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاا  )قُْل َصَدَق َّللاَّ

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َوهُداى ِلْلعَالَِميَن* فِيِه آيَاٌت بَي ِنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم ۖ َوَمْن َدَخَلهُ كَ  اَن آِمناا ۗ َولِِلَّ

َ َغِنيٌّ َعِن اْلعَالَِميَن(*ال عمران  .97-96-95-َسبِيالا ۚ َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َّللاَّ

بَْعِدِه ۚ َوأَْوَحْينَا إِلَىَٰ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْْلَْسبَاِط )إِنَّا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَىَٰ نُوٍح َوالنَّبِي ِيَن ِمْن -8

ا(*النساء  .163-َوِعيَسىَٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوسُلَْيَماَنۚ  َوآتَْينَا َداُووَد َزبُورا

9- ُ ا()أَْم َيْحسُُدوَن النَّاَس َعلَىَٰ َما آتَاهُُم َّللاَّ  ِمْن فَْضِلِه ۖ فَقَْد آتَْينَا آَل إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْينَاهُْم ُمْلكاا َعِظيما

 .54-*النساء

ِ َوهَُو ُمْحِسٌن َواتَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا ۗ َواتَّخَ -10 ْن أَْسلََم َوْجَههُ لِِلَّ ُ )َوَمْن أَْحَسُن ِديناا ِممَّ -(*النساء إِْبَراِهيَم َخِليالا ذَ َّللاَّ

125. 

ا ۖ َقاَل َساَلٌمۖ  فََما لَبَِث أَْن َجاَء بِِعْجٍل حَ -11  .69-نِيٍذ(*هود)َولَقَْد َجاَءْت ُرسُلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرىَٰ قَالُوا َساَلما

ْوعُ َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرىَٰ -12 ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ اهٌ ُمنِيٌب*)فَلَمَّ يَا إِْبَراِهيُم  يَُجاِدلُنَا فِي قَْوِم لُوٍط*إِنَّ إِْبَراِهيَم لََحِليٌم أَوَّ

ذَا ۖ إِنَّهُ قَْد َجاَء أَْمُر َرب َِك ۖ َوإِنَُّهْم آتِيِهْم َعذَاٌب َغْيُر َمْرُدوٍد(*
 .76-75-74-هودأَْعِرْض َعْن َهَٰ

ا بَلََغ َمعَهُ السَّْعَي قَالَ -13 يَا بُنَيَّ إِن ِي أََرىَٰ فِي اْلَمنَاِم أَن ِي أَْذبَُحَك فَاْنظُْر َماذَا تََرىَٰ ۚ قَاَل يَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْؤَمُرۖ   )فَلَمَّ

ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبِيِن* َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراهِ  ابِِريَن* فَلَمَّ ُ ِمَن الصَّ لَِك  يُم*َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ
ْؤيَا ۚ إِنَّا َكذََٰ ْقَت الرُّ قَْد َصدَّ

 .105-104-103-102-نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن(*العنكبوت

ا تَْعبُُدوَن*إاِلَّ الَِّذي فََطَرِني فَِإنَّهُ َسيَهْ -14  .27-26-ِديِن(*الزخرف)َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِْلَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ

 



ِلكَ )إِْذ -15
ا آِلَهةا ۖ إِن ِي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن* َوَكذََٰ  نُِري إِْبَراِهيَم َملَكُوَت قَاَل إِْبَراِهيُم ِْلَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاما

 .75-74-السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوِليَكُوَن ِمَن اْلُموقِنِيَن(*االنعام

ا َجاَءْت ُرسُلُ -16 ِذِه اْلقَْريَِة ۖ إِنَّ أَْهلََها َكانُوا َظاِلِميَن*قَالَ )َولَمَّ إِنَّ فِيَها  نَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرىَٰ قَالُوا إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهِل َهَٰ

يَنَّهُ َوأَْهلَهُ إاِلَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن اْلغَابِ   .32-31-ِريَن(*العنكبوتلُوطاا ۚ قَالُوا نَْحُن أَْعلَُم بَِمْن فِيَها ۖ لَنُنَج ِ

يقاا نَبِيًّا* إِذْ قَاَل ِْلَبِيِه يَا أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما -17 اَل يَْسَمُع َواَل يُْبِصُر َواَل يُْغنِي )َواْذكُْر ِفي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم ۚ إِنَّهُ َكاَن ِصد ِ

َما لَْم يَأْتَِك فَاتَّبِْعنِي أَْهِدَك ِصَراطاا َسِويًّا* يَا أَبَِت اَل تَْعبُِد الشَّْيَطاَن ۖ إِنَّ َعْنَك َشْيئاا* يَا أَبَِت إِن ِي قَْد َجاَءنِي ِمَن اْلِعْلِم 

ِن فَتَكُوَن ِللشَّ  ْحَمَٰ ِن َعِصيًّا*يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَْن يََمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّ ْحَمَٰ َراِغٌب ْيَطاِن َوِليًّا* قَاَل أَ الشَّْيَطاَن َكاَن ِللرَّ

 .46-45-44-43-42-41-أَْنَت َعْن آِلَهتِي يَا إِْبَراِهيُم ۖ لَئِْن لَْم تَْنتَِه َْلَْرُجَمنََّك ۖ َواْهُجْرنِي َمِليًّا(*مريم

ِ َوَما أُْنِزَل َعلَْينَا َوَما أُْنِزَل َعلَىَٰ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُ -19 وَب َواْْلَْسبَاِط َوَما أُوتَِي )قُْل آَمنَّا بِالِلَّ

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن(*ال عمران  .84-ُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َرب ِِهْم اَل نُفَر ِ

ذَا لَُهَو اْلباََلُء اْلُمبِيُن* َوفََدْينَاهُ بِِذْبحٍ َعِظيٍم* َوتََرْكنَا َعلَيْ -20
ِلَك نَْجِزي )إِنَّ َهَٰ

ِه فِي اْْلِخِريَن*َساَلٌم َعلَىَٰ إِْبَراِهيَم*َكذََٰ

 .110-109-108-107-106-اْلُمْحِسنِيَن(*الصافات

تُنَا آتَْينَاَها إِْبَراِهيَم َعلَىَٰ قَْوِمِهۚ  نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء ۗ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِلي-21 هُ إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَوَهْبنَا لَ  ٌم*)َوتِْلَك ُحجَّ

يَّتِِه َداُووَد َوسُلَْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوسَُف َوُموسَ  ۚ ا َهَدْينَا ِمْن قَْبُل ۖ َوِمْن ذُر ِ ِلَك نَْجِزي  كاُلًّ َهَدْينَا ۚ َونُوحا
ىَٰ َوَهاُروَن ۚ َوَكذََٰ

 .84-83-االنعاماْلُمْحِسنِيَن(*

ئَِك الَِّذيَن أَْنعََم -22
يَِّة إِْبَراِهيَم َوإِ )أُولََٰ ْن َحَمْلنَا َمَع نُوٍح َوِمْن ذُر ِ يَِّة آَدَم َوِممَّ ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِي ِيَن ِمْن ذُر ِ ْن َّللاَّ ْسَرائِيَل َوِممَّ

ا َوبُِكيًّا(*مريم دا وا سُجَّ ِن َخرُّ ْحَمَٰ  . ۩58-َهَدْينَا َواْجتَبَْينَا ۚ إِذَا تُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم آيَاُت الرَّ

ا ۖ قَاَل َساَلٌم قَْوٌم مُ -23 ْنَكُروَن* فََراَغ إِلَىَٰ أَْهِلِه )َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن* إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َساَلما

بَهُ إِلَْيِهْم قَاَل أاََل تَأْكُلُوَن* فَأَْوَجَس  -ِمْنُهْم ِخيفَةاۖ  قَالُوا اَل تََخْف ۖ َوبَشَُّروهُ بِغاَُلٍم َعِليٍم(*الذارياتفََجاَء بِِعْجٍل َسِميٍن* فَقَرَّ

24-25-26-27-28. 

ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِ )قَْد َكانَْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِفي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمعَهُ ِإْذ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُء ِمْنكُْم -24 ِ  َوِممَّ َّللاَّ

ِ َوْحَدهُ إاِلَّ   َقْوَل إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه َْلَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما َكفَْرنَا بِكُْم َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَكُُم اْلعََداَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَداا َحتَّىَٰ تُْؤِمنُوا بِالِلَّ

ِ ِمْن َشْيٍء ۖ َربَّنَا َعلَْيَك  ْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر(*الممتحنةأَْمِلُك لََك ِمَن َّللاَّ  .4-تََوكَّ

ا تَْعبُُدوَن*إاِلَّ الَِّذي فََطَرِني فَِإنَّهُ َسيَهْ -25  .27-26-ِديِن(*الزخرف)َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِْلَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ

 .45-َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصاِر(*ص)َواْذكُْر ِعبَاَدنَا إِْبَراِهيَم -26

 



ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموسَ -27 ا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصَّ ىَٰ بِِه نُوحا يِن َما َوصَّ ۖ  أَْن أَقِيُموا )َشَرَع لَكُْم ِمَن الد ِ ىَٰ َوِعيَسىَٰ

قُوا فِي يَن َواَل تَتَفَرَّ ُ يَْجتَِبي إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُ الد ِ  نِيُب(ِه ۚ َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدعُوهُْم ِإلَْيِه ۚ َّللاَّ

 .13-*الشورى

ِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِْن كُْنتُْم -28
َ َواتَّقُوهُۖ  ذََٰ ِ أَْوثَاناا  تَْعلَُمونَ )َوإِْبَراِهيَم إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه اْعبُُدوا َّللاَّ إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ اَل يَْمِلكُوَن لَكُْم ِرْزقاا فَاْبتَغُوا ِعْنَد َّللاَِّ  ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشكُُروا لَهُ ۖ ِإلَْيِه َوتَْخلُقُوَن إِْفكاا ۚ إِنَّ الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  الر ِ

 .17-16-العنكبون(تُْرَجعُوَن *

ا ِْلَْنعُِمِه ۚ اْجتَبَاهُ  -29 ِ َحنِيفاا َولَْم يَُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن* َشاِكرا ةا قَانِتاا لِِلَّ  َوَهَداهُ إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم* إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

ْنيَا َحَسنَةا ۖ َوإِنَّهُ فِي اْْلِخَرِة لَِمنَ  اِلِحيَن* ثُمَّ أَْوَحْينَا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا ۖ َوَما َكاَن ِمَن  َوآتَْينَاهُ فِي الدُّ الصَّ

 .123-122-121-120-اْلُمْشِرِكيَن(*النحل

ْر بَْيِتَي ِللطَّا-30 ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيِت أَْن اَل تُْشِرْك بِي َشْيئاا َوَطه ِ أْنَا ِْلِ كَّعِ السُُّجودِ )َوإِْذ بَوَّ  .26-*الحج(ئِِفيَن َواْلقَائِِميَن َوالرُّ

َواْلُمْؤتَِفَكاِت ۚ أَتَتُْهْم ُرسُلُُهْم  )أَلَْم يَأْتِِهْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم قَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْوِم إِْبَراِهيَم َوأَْصَحاِب َمْديَنَ -31

ِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن(*التوبةبِاْلبَي ِنَاِت ۖ فََما كَ  ُ ِليَْظِلَمُهْم َولََٰ  .70-اَن َّللاَّ

ا تَبَيََّن لَهُ أَنَّهُ عَ -32 أَ ِمْنهُ ۚ إِنَّ إِْبَرا)َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه إاِلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ ِ تَبَرَّ اهٌ ُدوٌّ لِِلَّ ِهيَم َْلَوَّ

 .114-َحِليٌم(*التوبة

ا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا ۚ َوَما َكاَن ِمَن الْ -33  .161-ُمْشِرِكيَن(*االنعام)قُْل إِنَّنِي َهَدانِي َرب ِي إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ِديناا قِيَما

ذَا اْلبَلََد آِمنا -34 ِ اْجعَْل َهَٰ ا ِمَن النَّاِس ۖ )إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب  ِ إِنَُّهنَّ أَْضلَْلَن َكثِيرا ا َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَْن نَْعبَُد اْْلَْصنَاَم* َرب 

 .35-فََمْن تَبِعَنِي فَِإنَّهُ ِمن ِي ۖ َوَمْن َعَصانِي فَِإنََّك َغفُوٌر َرِحيٌم(*ابراهيم

َوِمْن نُوحٍ َوإِْبَراِهيَم َوُموَسىَٰ َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ۖ َوأََخْذنَا ِمْنُهْم ِميثَاقاا َغِليظا(  )إِْذ أََخْذنَا ِمَن النَّبِي ِيَن ِميثَاقَُهْم َوِمْنكَ -35

 .7-*االحزاب

ِلَك َيْجتَبِيَك َربَُّك َويُعَل ُِمَك ِمْن تَأِْويِل اْْلََحاِديِث َويُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َوَعلَىَٰ آِل يَْعقُ -36
َها َعلَىَٰ أَبََوْيَك ِمْن وَب َكَما )َوَكذََٰ أَتَمَّ

 .6-قَْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق ۚ إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم(*يوسف

ْبَراِهيَم* إِْذ َجاَء َربَّهُ بِقَْلٍب َسِليٍم* إِْذ قَاَل ِْلَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا تَْعبُُدو-37 ِ تُِريُدوَن(  َن* أَئِْفكاا آِلَهةا )َوإِنَّ ِمْن ِشيعَتِِه َْلِ ُدوَن َّللاَّ

 .86-85-84-83-*الصافات

 



38- 
ِ ِمْن َشْيٍء ۚ ذََٰ ِ َعلَْينَا )َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب ۚ َما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك بِالِلَّ ِلَك ِمْن فَْضِل َّللاَّ

ِكنَّ أَْكثََر النَّ   .38-اِس اَل َيْشكُُروَن(*يوسفَوَعلَى النَّاِس َولََٰ

بُوَك فَقَْد َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد* َوقَْوُم إِْبَراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط* َوأَْصحَ -39 َب ُموَسىَٰ )إِْن يَُكذ ِ اُب َمْديََن ۖ َوكُذ ِ

 .44-43-42-نَِكيِر(*الحجفَأَْملَْيُت ِلْلكَافِِريَن ثُمَّ أََخْذتُُهْم ۖ فََكْيَف َكاَن 

يِن ِمْن َحَرجٍ ۚ ِملَّةَ أَبِي-40 ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ۚ هَُو اْجتَبَاكُْم َوَما َجَعَل َعلَْيكُْم فِي الد ِ اكُُم )َوَجاِهُدوا فِي َّللاَّ كُْم إِْبَراِهيَم ۚ ُهَو َسمَّ

سُوُل  ذَا ِليَكُوَن الرَّ َكاةَ اْلُمْسِلِميَن ِمْن قَْبُل َوفِي َهَٰ اَلةَ َوآتُوا الزَّ ا َعلَْيكُْم َوتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاِس ۚ فَأَقِيُموا الصَّ َشِهيدا

ِ هَُو َمْواَلكُْمۖ  فَنِْعَم اْلَمْولَىَٰ َونِْعَم النَِّصيُر(*الحج  .78-َواْعتَِصُموا بِالِلَّ

ِذِه التََّماثِيُل الَّتِي أَْنتُْم لََها َعاِكفُوَن* )َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َوكُنَّ -41 ا بِِه َعاِلِميَن* إِْذ قَاَل ِْلَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهَٰ

ِ قَالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا لََها َعابِِديَن* قَاَل لَقَْد كُْنتُْم أَنْتُْم َوآبَاُؤكُْم فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن* قَالُوا أَِجئْ  ِعبِيَن* تَنَا بِاْلَحق  أَْم أَْنَت ِمَن الالَّ

ِلكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن* َوتَالِلَِّ 
 َْلَِكيَدنَّ أَْصنَاَمكُْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا قَاَل بَْل َربُّكُْم َربُّ السََّماَواِت َواْْلَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوأَنَا َعلَىَٰ ذََٰ

ذَا بِآِلَهتِنَا إِنَّهُ لَِمَن الظَّاِلِميَن* قَالُوا ُمْدبِِريَن* فََجعَلَُهْم ُجذَاذاا إاِلَّ َكبِ 
ا لَُهْم لَعَلَُّهْم إِلَْيِه يَْرِجعُوَن* قَالُوا َمْن فَعََل َهَٰ َسِمْعنَا يرا

ذَا بِآِلَهتِنَا يَا فَتاى يَْذكُُرهُْم يُقَاُل لَهُ إِْبَراِهيُم* قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَىَٰ أَْعيُِن النَّاِس لَعَلَُّهْم يَْشَهُدوَن* قَا
لُوا أَأَْنَت فَعَْلَت َهَٰ

ذَا فَاْسأَلُوهُْم إِْن َكانُوا يَْنِطقُوَن* فََرَجعُوا إِلَىَٰ أَْنفُِسِهْم 
فَقَالُوا إِنَّكُْم أَْنتُُم الظَّاِلُموَن* ثُمَّ إِْبَراِهيُم* قَاَل بَْل فَعَلَهُ َكبِيُرهُْم َهَٰ

كُْم* نُِكسُوا َعلَىَٰ ُرُءوِسِهْم لَقَدْ  ِ َما اَل يَْنفَعُكُْم َشْيئاا َواَل يَُضرُّ ُؤاَلِء يَْنِطقُوَن* قَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٍ لَكُْم  َعِلْمَت َما َهَٰ أُف 

قُوُه َواْنُصُروا آِلَهتَكُْم إِْن كُْنتُ  ِ ۖ أَفاََل تَْعِقلُوَن* قَالُوا َحر ِ ا َوِلَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ا َوَساَلما ْم فَاِعِليَن* قُْلنَا يَا نَاُر كُونِي بَْردا

ْينَاهُ َولُوطاا إِلَى اْْلَْرِض الَّتِي ا فََجعَْلنَاهُُم اْْلَْخَسِريَن* َوَنجَّ -بَاَرْكنَا فِيَها ِلْلعَالَِميَن(*االنبياء َعلَىَٰ إِْبَراِهيَم* َوأََراُدوا بِِه َكْيدا

51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. 

(*النجم-42 * إِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّىَٰ  .37-36-)أَْم لَْم يُنَبَّأْ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسىَٰ

ةَ َواْلِكتَاَب ۖ فَِمْنُهْم ُمْهتٍَد ۖ -43 يَّتِِهَما النُّبُوَّ ا َوإِْبَراِهيَم َوَجعَْلنَا فِي ذُر ِ  .26-َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُوَن(*الحديد)لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا

(*االعلى-44  .19-)ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسىَٰ

 : السابقة ْلياتااستعراض لما ورد في  -ثانيا

 اختيار ابراهيم قدوة لناس:-1

ال إبراهيم للناس، ق ه قدوةبما شرع له من تكاليف، فأدَّاها وقام بها خير قيام،فجعل وعلمه من االمور اختبر هللا إبراهيم

 دين.رّبِ اجعل بعض نسلي أئمة فضال منك، فأجابه هللا سبحانه أنه ال يجوز للظالمين اإلمامة  في ال

 

 



 كلفه هللا العناية بالكعبة:-2

ببنائه  ،وأمرهناسل معروف وقد كان غير ،وكانهتهيَّأت،ِوهللا البيت بالكعبة االهتمام إبراهيم عليه السالمالى  هللا  امر من

 همصلين عندين الليكون رحاًبا للطائفين به،والقائمخرافات،على تقوى من هللا وتوحيده وتطهيره من الكفر والبدع وال

  ر من ل ضامعلى ك،وركبانًايأتوك على مختلف أحوالهم مشاةً والى بيته هذا،،وأمر يا إبراهيم الناس بوجوب الحج 

 هم في سُّبِ اإلبل يأتون من كل طريق بعيد ليحضروا منافع لهم من مغفرة ذنوبهم وثواب أداء نسكهم وطاعتهم،وتكَ 

 ذي  ة هي عاشرعيَّنوغير ذلك،وليذكروا اسم هللا على ذَْبح ما يتقربون به من اإلبل والبقر والغنم في أيام م تجارتهم

   لفقير ا اوي طعموا منهالحجة وثالثة أيام بعده، شكًرا هلل على نعمه،وهم مأمورون أن يأكلوا ِمن هذه الذبائح استحبابًا،

 .الذي اشتد فقره

 دعاء ابراهيم ان تكون مكة بلدا امنا:-3

ق َمن آمن هذا الرزبصَّ ،وخ  : رّبِ اجعل مكة بلًدا آمنًا من الخوف،وارزق أهله من أنواع الثمراتهللا قال إبراهيم داعيًا

 .بئس المصيروب النار لى عذامنهم باهلل واليوم اآلخر،وقال هللا ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأ متعه متاًعا قليال ثم إ

 عند رفع اسس الكعبة: اسماعيل ولده ودعاء ابراهيم -4

سميع نك أنت العاءنا،إتقبل منَّا صالح أعمالنا ودرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يدعوان هللا في خشوع ربنا 

 .ألقوال عبادك العليم بأحوالهم

 اختيار ابراهيم لتوحيد هللا والثبات على االسالم: -5

 ويتضح ذلك ن خالل ما يأتي: 

ي اآلخرة ف وال وإنها ورسال أحد ي عرض عن دين إبراهيم وهو اإلسالم إال سفيه جاهل،ولقد اختاره هللا في الدنيا نبيًّ -أ

 لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات.

يم اب إبراه، فاستجسبب هذا االختيار مسارعته لإلسالم دون تردد،حين قال له ربه أخلص نفسك هلل منقاًدا لهان -ب

 .وقال أسلمت لرب العالمين إخالًصا وتوحيًدا ومحبة وإنابة

ين وهو دين م هذا الدار لكإلسالم قائلَْين يا أبناءنا إن هللا اختحثَّ إبراهيم  ويعقوب  أبناءهما على الثبات على ا-ت

 .اإلسالم وال يأتكم الموت إال وأنتم عليه

 ابراهيم قدوة لذريته من بعده: -6

حاق ماعيل وإسم وإسجمع يعقوَب  أبناءه قبل موته وسألهم ما تعبدون من بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهي

 .ونحن له منقادون خاضعون إلًها واحًدا



 ابراهيم وذريته قدوة المؤمنين: -7

إسماعيل عشر وخطاب للمؤمنين  قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف ال 

بهم من من ر وإسحاق ويعقوب واألسباط أوالده،وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من اإلنجيل وما أوتي النبيُّون

ق بين أحد منهم  .نكفر ببعضبعض وفنؤمن ب كاليهود والنصارى وال نكون،عالمين،اسلمنا لرب الالكتب واآليات ال ن فّرِ

 ابراهيم قوي الحجة: -8

م من ربُّك إبراهي يرود نبالنم بطر بنعمة هللا على ذلك، إذ سألوالذي جادل إبراهيم في ربّه أن آتاه هللا الملك، النمرود 

ل أميت،بقتأحيي و في األجساد،قال النمرود أناالذي تدعونا إليه،قال ربي الذي يحيي ويميت،أي يخلق الحياة والموت 

فإن  وضح منهاى حجة أوالعفو عنه،ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك اآلخر،فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقال إلاالنسان 

 .مينلقوم الظاهدي الهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب َفب هت الذي كفر وتحيَّر ود هش وهللا ال ي

 .إن هللا اختار آدم ونوًحا وآل إبراهيم وآل عمران، وجعلهم أفضل أهل زمانهم-9

 لم يتخذ ابراهيم غير االسالم دينا:-10

ال من إاإلنجيل وتوراة ان اليهود والنصارى يجادل كل منكم في أن إبراهيم عليه السالم كان على ملَّته،وما أ نزلت ال-أ

 دياً والان يهوك،إن إبراهيم ما يقول اليهود ابراهيم يهودي والنصارى تقول نصراني أفال تفقهون خطأ قولكم ،بعده

 نصرانياً،أن اليهودية والنصرانية حدثت بعد وفاته بحين.

 حمد صلى هللاملنبي اإنَّ أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه،وهذا -ب

 .شرعهلآمنوا به،وهللا وليُّ المؤمنين به المتبعين عليه وسلم والذين 

م فاتبعوا ليه السالاهيم عَصَدق هللا فيما أخبر به وفيما شرعه، فإن كنتم صادقين في محبتكم وانتسابكم لخليل هللا إبر-ت

السالم  اهيم عليهان إبرملَّته التي شرعها هللا على لسان محمد صلى هللا عليه وسلم، فإنها الحق الذي ال شك فيه،وما ك

 .من المشركين باهلل في توحيده وعبادته أحًدا

 الكعبة مقام ابراهيم مكان امن من كل شر: -11

فيها  من كل َمنٍن يأقال إبراهيم داعيًا ربه بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاَجر في وادي مكة رب اجعل مكة بلَد أم

 .،وأبِعدني وأبنائي عن عبادة األصنام

 لمين.ي عن العا غنهللاإبراهيم ومن دخله كان آمنا وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن  ان مقام

 جعل هللا ابراهيم خليال: -12

 ى،وقد اصطفوشرعه ال أحد أحسن دينًا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه هلل تعالى وحده،وهو محسن واتبع دين إبراهيم



لّ  هللا إبراهيم عليه هي أعلى تعالى،و ة هللالصالة والسالم واتخذه صفيّاً من بين سائر خلقه،وفي اآلية إثبات صفة الخ 

 .مقامات المحبة واالصطفاء

 دفاع ابراهيم عن المسلمين:-13

لها وط إن أهلقرية  بعده،قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية،أي من عندما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب

من بحن أعلم كة له نفقالت المالئ،ألظالمينكانوا ظالمين،اي كافرين،قال إبراهيم للمالئكة إنَّ فيها لوًطا وليس من 

ينَّه وأهله من الهالك الذي سينزل بأهل قريته إال امرأته كانت من الباقين الهالكي  .نفيها،لننّجِ

 :على البالء ابراهيم صبر-14

 كبش مكانه.ب ابدله كن هللاكان امتحان نبي هللا ابراهيم بالء كبير وهو الطلب منه ذبح ابنه اسماعيل،وامتثل المر هللا، ول

 كان ابراهيم كريما:-15

 يذِ ء بعجل حنن جاأ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده،قالوا سالما قال سالم عليكم، فما لبث-أ 

 .وقدمه لهم ،أي مشوي

 كان ابراهيم حليما: -16

 .ه كلها في أمورلى هللاإن إبراهيم كثير الحلم ال يحب المعاجلة بالعقاب،كثير التضرع إلى هللا والدعاء له،تائب يرجع إ 

 كان ابراهيم بارا بوالديه:-17

بت إني أهللا،يا  ن دونال يسمع وال يبصر،وال يدفع عنك شيئًا م إذ قال ألبيه آزر يا أبت ألي شيء تعبد من األصنام ما-ا

ان كالشيطان  ام،إنقد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا،يا أبت ال تطع الشيطان فتعبد هذه األصن

ا من مخالفً للرح كانللرحمن مخالفًا مستكبًرا عن طاعة هللا،يا أبت ال تطع الشيطان فتعبد هذه األصنام،إن الشيطان 

في  رينًا،يا أبت إني أخاف أن تموت على كفرك،فيَمسَّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان قتهمستكبًرا عن طاع

الحجارة،واذهب بك رميًا قتلنَّ النار،قال أبو إبراهيم البنه أمعرض أنت عن عبادة آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته عن َسبِّها أل

 .الدهر طولعني،وال تكلمني 

ل ربنا عليك منه،وقا  تبرأكان استغفار إبراهيم ألبيه قبل أن يتبين إلبراهيم أن أباه عدو هلل،فلما تبين له أنه عدو هلل-ب

 .اعتمدنا وإليك رجعنا بالتوبة،وإليك المرجع يوم القيامة

ة إبراهيم عليه السالم ألبيه آزر،إذ قال  ابراهيم البيه أتجعل من األصنام آلهة -ت حاجَّ  هللا تعالى ها من دونتعبد كانت م 

 ،إني أراك وقومك في ضالل بيِّن عن طريق الحق.

 كان ابراهيم قوي االيمان باهلل:  -18

 ويتضح ذلك من خالل ما يأتي:



ا ما بريئون اهلل إنمعه من المؤمنين قدوة حسنة ، حين قالوا لقومهم الكافرين بكان ابراهيم لقوة ايمانه والذين -أ نكم وممَّ

لبغضاء أبًدا لعداوة واينكم اتعبدون من دون هللا من اآللهة واألنداد،وكفرنا بكم وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر،وبيننا وب

 ما دمتم على كفركم،حتى تؤمنوا باهلل وحده.

ين الذي أوحى به هللا الى الرسول محمد عليه الصالة والسالم،وهو اإل شرع هللا الناس-ب به  ما وصَّى سالممن الّدِ

 لمشهوراعلى  به إبراهيم وموسى وعيسى هؤالء الخمسة هم أولو العزم من الرسل ىنوًحا أن يعمله ويبلغه،وما وص

لى ،َعظ َم عكم بهلفوا في الدين الذي أمرت،أن أقيموا الدين بالتوحيد وطاعة هللا وعبادته دون َمن سواه،وال تخت

عمل يوفِّق للولقه، خالمشركين ما تدعوهم إليه من توحيد هللا وإخالص العبادة له،هللا يصطفي للتوحيد َمن يشاء ِمن 

 .بطاعته َمن يرجع إليه

فإنه ي،نإال الذي خلققال إبراهيم ألبيه وقومه الذين كانوا يعبدون  االصنام إنني براء مما تعبدون من دون هللا، -ت

 سيوفقني التباع سبيل الرشاد.

 كان ابراهيم ناصحا لقومه:-19

 ويتضح من خالل ما يأتي:

 صيه، ذلكمناب معابأداء فرائضه واجتدعا إبراهيم عليه السالم قومه أن أخلصوا العبادة هلل وحده، واتقوا سخطه -أ

كذبًا  ا،وتفترونأصنامً  أيها القوم ِمن دون هللا إال خير لكم،إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم مما هو شر لكم،ما تعبدون

ن عند رزق ال مد هللا السوا عنبتسميتكم إياها آلهة،إنَّ أوثانكم التي تعبدونها من دون هللا ال تقدر أن ترزقكم شيئًا،فالتم

  .تملى ما عملزيكم عأوثانكم، وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم، إلى هللا ت ردُّون من بعد مماتكم، فيجا

ئم بأمر م القانصح ابراهيم المشركين إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم الموصل إلى جنته،وهو دين اإلسال -ب

 .إبراهيم من المشركينالدنيا واآلخرة،وهو دين التوحيد، وما كان 

 يشركون به والان دين ابراهيم لن يكن مخالفا لما جاء على لسان الرسل من بعده،فجميع االنبياء يوحدون هللا -20

اء ال وافتر ،وهذا يعني ان جميع الرسل واالنبياء هم على دين التوحيد االسالم،وكل من يدعي غير ذلك فهو كذب

 اساس له.
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  .الفساد مصطلحات-االولالمبحث 

 :الفساد-اوال

ْنيَا َويُْشِهُد )-1 َ َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ إِذَا تََولَّى َسَعى فِي وَ  *  َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصامِ ا فِي قَْلبِهِ مَ  َعلَى َّللاَّ

ُ اَل يُِحبُّ ِليُْفِسَد فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث  اْْلَْرِض  ثِْم فَحَ َوإِ  *  اْلفََسادَ َوالنَّْسَل َوَّللاَّ ةُ بِاْْلِ َ أََخذَتْهُ اْلِعزَّ ْسبُهُ َجَهنَُّم ذَا قِيَل لَهُ اتَِّق َّللاَّ

 .206-205- 204-البقرة(*َولَبِئَْس اْلِمَهادُ 

 ي قلوبهمى ما فيشهدون هللا عليوجد اناس منافقون تعجب المرء حالوة السنتهم،اذ يتظاهرون بالورع وطيب السريرة،و

الصالح اء هو ،ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما،يقولون طيب الكالم ويعملون السيئات،وقد يتصور الناس ما يظهره هؤال

الخراب فساد ووعمل الخير،ولكنه فساد وخراب،فاذا ما انصرف احد من هؤالء الى العمل،او تولى سلطة عمل الشر وال

فاذا المفسدين،ولفساد وتدمير النسل الذي يمثل امتداد الحياة،وهللا تعالى ال يحب ا شجار والزرعفي االرض،من تدمير اال

فعل لحق،ومن يابوجه  فعل المنافق الخراب والفساد وقيل له التفعل ذلك واتق هللا وخافه اخذته العزة باالثم ورفع رأسه

    (1)ذلك مصيره نار جهنم.

ِ َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعنُوا بِ َوقَالَِت اْليَُهوُد يَُد )-2 ا ِمْنُهْم ْبسُوَطتَاِن يُْنِفُق َكْيَف يَ ْل يََداهُ مَ الُوا بَ َما قَ َّللاَّ َشاُء َولَيَِزيَدنَّ َكثِيرا

ا َوأَْلقَْينَا بَْينَُهُم  ا ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها لَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة كُلَّ َء إِ اْلبَْغَضااَوةَ وَ ْلعَدَ اَما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك طُْغيَاناا َوكُْفرا َما أَْوقَُدوا نَارا

 ُ ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  َّللاَّ ا َوَّللاَّ  .64-المائدة(*َوَيْسعَْوَن فِي اْْلَْرِض فََسادا

اَر اْْلِخَرةَ ۖ َواَل تَْنَس نَِصيبََك )-3 ُ الدَّ ُ إِلَْيَك ۖ َواَل تَْبغِ اْلفََساَد فِي اْْلَْرِض َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ ْنيَا ۖ َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ  ِمَن الدُّ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ   .77-*القصص(إِنَّ َّللاَّ
بأن تتمتع  االدنيمن  رك حظكوالتمس فيما أتاك هللا من األموال ثواب الدار اآلخرة،بالعمل فيها بطاعة هللا في الدنيا،وال تت

م تلتمس فيها بالحالل دون إسراف،وأحسن إلى الناس بالصدقة كما أحسن هللا إليك بهذه األموال الكثيرة،وال هللا  ما حرَّ

 ( 2).عليك من البغي على قومك،إن هللا ال يحب المفسدين

ِلَك َكتَْبنَا َعلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفساا بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد ِفي اْْلَْرِض )-4
     فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعاا ِمْن أَْجِل ذََٰ

ِلَك فِي اْْلَْرِض لَُمْسِرفُونَ َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاا ۚ َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرسُلُنَ 
ا ِمْنُهْم بَْعَد ذََٰ    (ا بِاْلبَي ِنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكثِيرا

 .32-*المائدة

   بسبب جناية القتل هذه َشَرْعنا لبني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاص،أوفساد في األرض بأي نوع من

فكأنما قتل الناس جميعًا فيما استوجب من عظيم العقوبة من هللا،وأنه من أنواع الفساد،الموجب للقتل كالشرك والمحاربة 

مها هللا فكأنما أحيا الناس جميعًا فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس  ،امتنع عن قَتْل نفس حرَّ

ثم    ن بربهم،وأداء ما ف ِرَض عليهم،ولقد أتت بني إسرائيل رسل نا بالحجج والدالئل على صحة ما دَعوهم إليه من اإليما،كلهم

 ( 3).إن كثيًرا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود هللا بارتكاب محارم هللا وترك أوامره



َل ِدينَكُْم أَْو أَْن يُْظِهَر )-5  .26-*غافر(ِفي اْْلَْرِض اْلفََسادَ َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونِي أَْقتُْل ُموَسىَٰ َوْليَْدعُ َربَّهُ ۖ إِن ِي أََخاُف أَْن يُبَد ِ

 .41-*الروم(يَْرِجعُونَ َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم )-6

َ َوَرسُولَهُ )-7 اَوَيْسعَْوَن فِي ا إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ لُُهْم ِديِهْم َوأَْرجُ لَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَيْ أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يُصَ  ْْلَْرِض فََسادا

ْنيَا وَ    .33-*المائدة(ٌب َعِظيمٌ ِخَرِة َعذَا فِي اْْل لَُهمْ ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اْْلَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ

 ألرض بقتلن في اويفسدو وعلى أحكام رسوله لذين يحاربون هللا، ويبارزونه بالعداوة ويعتدون على أحكامهإنما جزاء ا

المحارب اليمنى  ْقَطع يد  و ت  أ،األنفس وسلب األموال أن ي قَتَّلوا أوي َصلَّبوا مع القتل والصلب أن ي َشدَّ الجاني على خشبة

ذلك البلد  وا في سجني حبسوليسرى ورجل ه اليمنى،أو ي نَفوا إلى بلد غير بلدهم، ورجله اليسرى،فإن لم يَت ْب ت قطْع يد ه ا

عذاب شديد  ةرولهم في اآلخهو ذّل في الدنيا،ذين يحاربون هللا ورسوله،وهذا الجزاء الذي أعدَّه هللا لل،حتى تَظهر توبت هم

 (4).إن لم يتوبوا

ِ َوقَتََل )-8 ُ الْ فََهَزُموهُْم بِِإْذِن َّللاَّ ا يََشاُء ۗ َولَْوالَ ْكَمَة َوَعلَّ  َواْلحِ ُمْلكَ َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ َّللاَّ ِ النَّاَس بَْعَضُهْم َمهُ ِممَّ  َدْفُع َّللاَّ

َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمينَ  ِكنَّ َّللاَّ  .251-رةلبق(*ابِبَْعٍض لَفََسَدِت اْْلَْرُض َولََٰ

نبوة في لملك والاذلك  يه السالم جالوَت قائَد الجبابرة،وأعطى هللا عز وجل داود بعدفهزموهم بإذن هللا،وقتل داود عل

ًضا،وهم بع ان بهاإليموولوال أن يدفع هللا ببعض الناس وهم أهل الطاعة له ،بني إسرائيل،وَعلَّمه مما يشاء من العلوم

ضل على ف ذو وأهل المعاصي،ولكن هللا أهل المعصية هلل والشرك به، لفسدت األرض بغلبة الكفر،وتمكُّن الطغيان

 (5).جميعًا خلقال

اُر اْْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذينَ )-9 ا فِ  تِْلَك الدَّ ااَل يُِريُدوَن عُلُوًّ  .83-القصص(*ةُ ِلْلُمتَِّقينَ َواْلعَاقِبَ  ي اْْلَْرِض َواَل فََسادا

 الذين واتبعمنهم، ناأنجي ممن قليالا  إال اْلرض في الفساد عن ينهون بقية أولو قبلكم من القرون من كان فلوال)-10

 .117-116-(*هودمجرمين وكانوا فيه أترفوا ما ظلموا

 .12-11-10-الفساد(*الفجر فيها فأكثروا البالد* في طغوا الذين اْلوتاد* ذي )وفرعون-11

د وا في بالوظلم هؤالء الذين استبدُّوا،أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه ضعوفرعون ذي األوتاد كان ي

يمهله ف، ن يعصيهاد لمإنَّ ربك أيها الرسول لبالمرص،هللا،فأكثروا فيها بظلمهم الفساد،فصب عليهم ربُّك عذابا شديدا

  (6).قليال ثم يأخذه أْخذَ عزيز مقتدر

 .73-اْلنفال (*تَْفعَلُوهُ تَكُْن فِتْنَة  فِي اأْلَْرِض َوفََساد  َكبِير  َوالَِّذيَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ إَِّلَّ )-12

( فَُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضونَ  َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْهَواَءهُْم لَفََسَدِت السََّماَواُت َواْْلَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ ۚ بَْل أَتَْينَاهُْم بِِذْكِرِهمْ )-13

 .71-*المؤمنون

هم،وهو وشرف ولو شرع هللا لهم ما يوافق أهواءهم لفسدت السموات واألرض وَمن فيهن،بل أتيناهم بما فيه عزهم

 (7).القرآن،فهم عنه معرضون



 :المفسدين والفاسدين-ثانيا  

ِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  هُمُ  إِنَُّهمْ  أاَلَ *َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحونَ  )-1      (يَْشعُُرونَ  الَ  َولََٰ

   .12-11-*البقرة

أَكُْم فِي اْْلَ )-2 ا َوتَْنِحتُوَن اْلجِ وَن ِمْن سُُهولِ تَِّخذُ تَ ْرِض َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ بَاَل بُيُوتاا َها قُُصورا

ِ فَاْذكُُروا آاَلَء   .74-اْلعراف(*َواَل تَْعثَْوا ِفي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ  َّللاَّ

 .85-هود(*ْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ َواَل تَ  اَءهُمْ َس أَْشيَ لنَّاَويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل تَْبَخُسوا ا)-3

 .183-الشعراء)*نَ َواَل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدي هُمْ َواَل تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشيَاءَ )-4

َ َواْرجُ )-5  .36-العنكبوت(*ْعثَْوا ِفي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ تَ َواَل  اْْلِخرَ  ْليَْومَ وا اَوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم شُعَْيباا فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 ْم نَْجعَُل الَِّذيَن أَ *لَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ وا فََوْيٌل لِ َن َكفَرُ لَِّذياَواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما بَاِطالا ذَِلَك َظنُّ َوَما َخلَْقنَا السََّماَء )-6

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي اْْلَْرِض  ارِ أَْم نَْجعَُل اْلمُ  آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  .28-27-ص (*تَِّقيَن َكاْلفُجَّ

لظنهم  ،القيامة ار يوموما خلقنا السماء واألرض وما بينهما عبثًا ولهًوا، ذلك ظنُّ الذين كفروا، فويل لهم من الن

لمؤمنين التقوى اأنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في األرض، أم نجعل أهل ،الباطل وكفرهم باهلل

ْكمه، فال يستوون عند هللا، هذه التسوية غير الئقة ،كأصحاب الفجور الكافرين منين  المؤهللال يثيب ببحكمة هللا وح 

 (8).األتقياء ويعاقب المفسدين األشقياء

بَُهْم  أُنَاٍس َمْشرَ ْشَرةَ َعْيناا قَْد َعِلَم كُلُّ ْنهُ اثْنَتَا عَ َرْت مِ فَجَ َوإِِذ اْستَْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر فَانْ )-7

 .60-البقرة(*َواَل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ  كُلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق َّللاَِّ 

 يفسدوا اوتفسدوا-ثالثا

ِكن الَّ يَْشعُُرونَ اَل إِنَُّهْم هُُم اْلُمْفِسُدوَن أَ  *ونَ ْصِلحُ َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن مُ )-1 ٰـَ  (َولَ
 .12-11-البقرة*

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن )-2 ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ ئَِك هُمُ الَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ  ِفي اْْلَْرِضۚ  أُولََٰ

 .27-البقرة(*اْلَخاِسُرونَ 

َماَء َوَنْحُن نَُسب ُِح   يُْفِسُد فِيَهاَمنْ  عَُل فِيَهاا أَتَجْ الُوقَ َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليفَةا )-3 َوَيْسِفُك الد ِ

ُس لََك قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما اَل   .30-البقرة(*تَْعلَُمونَ بَِحْمِدَك َونُقَد ِ

َ َعلَىَٰ َما فِي قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ )-4 ْنيَا َويُْشِهُد َّللاَّ َوإِذَا تََولَّى َسعَى ِفي *اْلِخَصامِ َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

ُ اَل يُِحبُّ اْلفََسادَ ِليُْفِسَد فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل  اْْلَْرِض   .205-204-(*البقرةَوَّللاَّ

 .56-اْلعراف(*ِسنِينَ ٌب ِمَن اْلُمحْ  قَِريا إِنَّ َرْحَمَت َّللاَِّ بَْعَد إِْصاَلِحَها َواْدعُوُه َخْوفاا َوَطَمعا  َواَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض )-5

ِ ِمْن بَْعِد ِميثَ )-6 ُ أَ َما  اقِِه َويَْقَطعُونَ َوالَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ أُولَئَِك لَُهُم  ْرِض َويُْفِسُدوَن فِي اْْلَ   يُوَصلَ  بِِه أَنْ َمَر َّللاَّ

ارِ   .25-الرعد(*اللَّْعنَةُ َولَُهْم سُوُء الدَّ



ِصفوا بضد صفات المؤمنين،فهم الذين ال يوفون بعهد هللا بإفراده سبحانه با كدوه على أبعد أن  لعبادةأما األشقياء فقد و 

،أولئك لمعاصياأنفسهم،وهم الذين يقطعون ما أمرهم هللا بوصله ِمن صلة األرحام وغيرها،ويفسدون في األرض بعمل 

 (9).آلخرةلدار االموصوفون بهذه الصفات القبيحة لهم الطرد من رحمة هللا،ولهم ما يسوءهم من العذاب الشديد في ا

َ َما َلكُ َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم شُعَْيبا )-7  كُْم فَأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن  َجاَءتْكُْم بَي ِنَةٌ ِمْن َرب ِ ٍه َغْيُرهُ قَدْ ْن إِلَ ْم مِ ا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 .85 -اْلعراف* (ْؤِمنِينَ مُ كُْم إِْن كُْنتُْم ِحَها ذَِلكُْم َخْيٌر لَ بَْعَد إِْصالَ  َواَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض  َواَل تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشيَاَءهُمْ 

 .152 -151-ءالشعرا (*َواَل يُْصِلُحونَ  ِض الَِّذيَن يُْفِسُدوَن فِي اْْلَرْ  * َواَل تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفِينَ )-8 

عُو أَْن تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض  فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُمْ )– 9 ُهْم وَ أُولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهمُ  * أَْرَحاَمكُمْ ا َوتَُقط ِ ُ فَأََصمَّ   أَْعَمى َّللاَّ

 .23-22-محمد* (أَْبَصاَرهُمْ 

أَْبنَاَءهُْم  َسنُقَت ُِل َوقَاَل اْلَمَْلُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسىَٰ َوقَْوَمهُ ِليُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك ۚ قَالَ )-10

 .127-*االعراف(َونَْستَْحيِي نَِساَءهُْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ 

ِلَك يَْفعَلُونَ  َۖها أَِذلَّةا ةَ أَْهلِ ِعزَّ قَالَْت إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْريَةا أَْفَسُدوَها َوَجعَلُوا أَ )-11
 .34-لالنم*( َوَكذََٰ

 :المفسدين-رابعا

ا َوتَ )-1 أَكُْم فِي اْْلَْرِض تَتَِّخذُوَن ِمْن سُُهوِلَها قُُصورا ْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بُيُوتاا فَاْذكُُروا َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ

ِ َواَل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ   .74-*االعراف(آاَلَء َّللاَّ

ا ۚ َواْذكُُروا إِْذ كُنْ َواَل تَْقعُُدو)-2 ِ َمْن آَمَن بِِه َوتَْبغُونََها ِعَوجا تُْم قَِليالا َفَكثََّركُْم ۖ ا بِكُل ِ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 .86-*االعراف(َواْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِدينَ 

عز  صدَّق به م منهللا القوي تل، إن لم يعطوكم أموالهم وتصدُّون عن سبيلوال تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالق

ذكروا وا،تباعهااس عن وعمل صالًحا، وتبغون سبيل هللا أن تكون معوجة وتميلونها اتباًعا ألهوائكم،وتنفِّرون النا وجل

ي لمفسدين فاقبة اعوانظروا كيف كان نعمة هللا تعالى عليكم إذ كان عددكم قليال فكثَّركم فأصبحتم أقوياء عزيزين، 

 (10).األرض وما حلَّ بهم من الهالك والدمار

 .103-اقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن*االعرافثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسىَٰ بِآيَاتِنَا إِلَىَٰ فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فََظلَُموا بَِها ۖ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن عَ )-3
َ  فَِإنَّ  تََولَّْوا فَِإنْ )-4   .63-(*ال عمرانبِاْلُمْفِسِدينَ  َعِليمٌ  َّللاَّ

وَسىَٰ ِْلَِخيِه َهاُروَن اْخلُْفنِي فِي َوَواَعْدنَا ُموَسىَٰ ثاََلثِيَن لَْيلَةا َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَمَّ ِميَقاُت َرب ِِه أَْربَِعيَن لَْيلَةا ۚ َوقَاَل مُ )-5

 .142-اْلعراف*(اَل تَتَّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ قَْوِمي َوأَْصِلْح وَ 

اَر اْْلِخَرةَ َواَل تَْنَس نَِصيبََك ِمنَ )-6 ُ الدَّ ُ إِلَْيكَ أَْحِسْن َكمَ ْنيَا وَ الدُّ  َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ تَْبغِ اْلفََساَد فِي اْْلَْرِض  َوالَ  ا أَْحَسَن َّللاَّ

َ اَل يُِحبُّ   .77-القصص(*اْلُمْفِسِدينَ إِنَّ َّللاَّ



ْنيَا َواْْلِخَرِة ۗ َويَْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمىَٰ ۖ قُْل إِْصاَلٌح لَُهْم َخْيٌر ۖ َوِإْن تَُخاِلطُوهُْم فَِإخْ )-7 ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِفي الدُّ َوانُكُْم ۚ َوَّللاَّ

ُ َْلَْعنَتَكُْم ۚ  َ َعِزيٌز َحِكيٌم(*البقرةِمَن اْلُمْصِلحِ ۚ َولَْو َشاَء َّللاَّ  .220-إِنَّ َّللاَّ

ِ َمْغلُولَةٌ ۚ غُلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا ۘ بَْل يََداهُ َمْبسُوَطتَاِن يُ )-8 ْنِفُق َكْيَف يََشاُء ۚ َولَيَِزيَدنَّ َوقَالَِت اْليَُهوُد يَُد َّللاَّ

ا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن رَ  ا ۚ َوأَْلقَْينَا بَْينَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَىَٰ يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۚ كُلََّما أَوْ َكثِيرا ا ب َِك طُْغيَاناا َوكُْفرا قَُدوا نَارا

ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  ا ۚ َوَّللاَّ ُ ۚ َويَْسعَْوَن فِي اْْلَْرِض فََسادا  .64-*المائدة(ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها َّللاَّ

ةا َواِحَدةا فَاْختَلَفُوا ۚ َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َرب َِك لَقُِضَي بَْينَُهْم فِ )-9 يَما فِيِه يَْختَِلفُوَن*َِمْنُهْم َمْن َوَما َكاَن النَّاُس إاِلَّ أُمَّ

 .20-19-*يونس(بِاْلُمْفِسِدينَ يُْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن اَل يُْؤِمُن بِِه ۚ َوَربَُّك أَْعلَُم 

 كلمة ولوال،كان الناس على دين واحد وهو اإلسالم، ثم اختلفوا بعد ذلك، فكفر بعضهم، وثبت بعضهم على الحق

 .لحقاينجي أهل نهم،وسبقت من هللا بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لق ِضَي بينهم بأن ي ْهلك أهل الباطل م

يقول،  ى حق فيمانه عللمعاندون هالَّ أ نزل على محمد علم ودليل وآية حسية من ربه نعلم بها أويقول هؤالء الكفرة ا

 بيننا وم قضاء هللاا القفقل لهم أيها الرسول ال يعلم الغيب أحد إال هللا فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل،فانتظروا أيه

 (11).ذلك وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل منا،ونصرة صاحب الحق إني منتظر

 .91-يونس(*آْْلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوكُْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ )-10

َ َعِليٌم بِاْلُمْفِسِدينَ )-11  .63-عمران آل*(فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ َّللاَّ

ِمْنُهْم يُذَب ُِح أَْبنَاَءهُْم َويَْستَْحيِي نَِساَءهُْم ۚ إِنَّهُ َكاَن إِنَّ فِْرَعْوَن َعََل فِي اأْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعًا يَْستَْضِعُف َطائِفَةً )-21

 .4-القصص(*ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

الفساد وانواع الفاسدين واصالح الفساد. -المبحث الثاني   

 :وانواعه تعريف الفساد-اوال

 يمكن تعريف الفساد حسب رأي الباحث بما يلي:

مع،سواء المجتالفساد يعني تصرفات وسلوكيات وافكاريمارسها بعض االفراد،والتي تؤثر سلبا على حياة االنسان او

   ى انواع: هو علعلى البيئة التي يعيش فيها،اوعلى صحته اومتطلبات حياته،وعلى سلوكه وافكاره،وامنه واستقراره،و

صلح لبلد من ياا ملح ييا رجال العلم  وكما يقالير مفيدة او ضارة،الفساد المادي،ويعني تحول المادة من مفيدة الى غ-1

 .الملح إذا الملح فسد

ة نافع شخصيحقيق مالفساد الوظيفي،ويعني التجاوز على حقوق الناس وتعطيل معامالتهم والتجاوز على المال العام لت-2

 عدد من االشخاص.الفرد نفسه او تخصاوفردية 

والسلوكي،هو سيادة افكار شاذة مخالفة لشرائع والقوانين والنظم والقيم االجتماعية،وسلوكيات منحرفة الفساد الفكري -3

 ال تتفق مع ما جاء في الشرائع السماوية والقوانين وعادات وتقاليد المجتمع.



 اسدينالف انواع-ثانيا

 لنفسه: االنسان فساد-1

 يلي: ماى،وكخرأ مفاسد من عليها يترتب وما هللا مخافة وعدم المعاصي على باإلصرار يأتي نفسه االنسان فساد ان

 .91-*يونس(آْْلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوكُْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ ):فرعون عن تعالى قال،إفساد معصية كل-أ

َ َعِليٌم ):تعالى إفساد،قال الحق عن تولٍ  وكل-ب  .63-*ال عمران(بِاْلُمْفِسِدينَ فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ َّللاَّ

 (أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِدينَ  ِه ۚ َوَربُّكَ ْؤِمُن بِ  يُ الَ َوِمْنُهْم َمْن يُْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن ):تعالى إفساد،قال اإليمان عن إعراض وكل-ت

 .40-*يونس

  :الفاسد ذرية فساد-2 

  نوح قال الحرام،ولهذا المال من بالكبار،واطعامهم اقتدائهم في واألتباع واألبناء بالذرية الفساد يلحق االباء فساد ان 

ا):تعالى قوله في ،كماالسالم عليه ا َكفَّارا  .27-(*نوحإِنََّك إِْن تَذَْرهُْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َواَل يَِلُدوا إاِلَّ فَاِجرا

 فاسدين:بال المحيط مجتمعال فساد-3

 طرقو وصفات أخالقب التعامل خالل من هؤالء فساد الى سيؤدي  والعالقة الصحبة من الفاسدين اختيار ان

ً   السالم عليه صالح قال أصحابها،ولهذا غير إلى أثرها يتعدى حتى المعاصي في باإلسراف وذلك الفساد،  ناهيا

(* الَِّذيَن يُفِْسدُوَن فِي اْْلَْرِض َواَل يُْصلُِحونَ   *َواَل تُِطيعُوا أَْمَر الُْمْسِرفِينَ ):تعالى قوله في ،كمابالمفسدين التأثر عن قومه

 .152-151-الشعراء

 المجتمع: من شريحة فساد-4 

 فواحشو مخدرات من المفسدة االجتماعية األمراض إشاعة طريق عن المجتمعات في األوسع الدائرة فساد يعني 

 حينلمصلا وجه في والشهوات،والوقوف الشبهات فتن إثارة مثلالغرض، لهذا معدة منظمات طريق عن يكون ،وغالبا

ً  طرقهم في العقبات وإحداث ِض اْْلَرْ ُدوا فِي  تُْفسِ ُهْم الَ إِذَا قِيَل لَ ):تعالى قال ،الناس مصالحو حرية ضد يقفون بأنهم زعما

ِكنْ   .12-11-*البقرة(نَ ْشعُُرويَ اَل  قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن* أاََل إِنَُّهْم هُُم اْلُمْفِسُدوَن َولََٰ

 َوقَاَل اْلَمَْلُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسىَٰ َوقَْوَمهُ ِليُْفِسُدوا):تعالى قوله في كما فرعون قوم من المضلون المأل وقال

 .127-(*االعرافنَ فِي اْْلَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك ۚ قَاَل َسنُقَت ُِل أَْبنَاَءهُْم َونَْستَْحيِي نَِساَءهُْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرو
 :والزعماء والقادة سلطةال فساد-5

 وقوتهم سلطاتهم واستخدام نفوذهم بقوة الفساد ينشرون فإنهم امورهم واولياء القوم كبار فسد األكبر،فإذا الفساد ويعد

ةَ أَْهِلَها أَِذلَّةا ۖ :تعالى قوله في بلقيس عن القرآن في ذكر ،وقد )قَالَْت إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْريَةا أَْفَسُدوَها َوَجعَلُوا أَِعزَّ

ِلَك يَْفعَلُوَن(*النمل
 .34-َوَكذََٰ
 هعلي ىموس عن فرعون قال كما،الفساد أصحاب هم ،ولكنالمصلحين همأن المتكبرون الطغاة يزعم ما وكثيراً  

 :تعالى قوله في ورد كما السالم
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َل ِدينَكُْم أَْو أَْن يُْظِهرَ    .26-فِي اْْلَْرِض اْلفََساَد(*فافر )َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُروِني أَْقتُْل ُموَسىَٰ َوْليَْدُع َربَّهُ ۖ إِن ِي أََخاُف أَْن يُبَد ِ

 المنصوبة واألصنام العالية األبراج له تشفع أنواعه،وال بكل اإلفساد من مكثراً  كان نفسه فرعون أن من بالرغم هذا 

 نةالفراع وطغيان وسيطرة استبداد على شواهد جميعاً  فإنها الفرعونية الحضارة عليه يطلق ما وكل ،المشيدة والقبور

 تعالى قوله في ورد كما ،قبورهم إلى المستضعفة الشعوب من وقةالمسر الثروات معهم ينقلوا أن يطمعون كانوا الذين

 .12-11-10-*الفجر(َوفِْرَعْوَن ِذي اْْلَْوتَاِد* الَِّذيَن َطغَْوا فِي اْلباَِلِد* فَأَْكثَُروا فِيَها اْلفََسادَ :)

 ِفي اْْلَْرِض َوَجَعَل أَْهلََها ِشيَعاا إِنَّ فِْرَعْوَن َعالَ :)تعالى قوله في كما األرض في واإلفساد بالعلو فرعون القرآن ووصف

 .4-(*القصصيَْستَْضِعُف َطائِفَةا ِمْنُهْم يُذَب ُِح أَْبنَاَءهُْم َويَْستَْحيِي نَِساَءهُْمۚ  إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

 االقتصادي،و المالي بنفوذه مفسداً  قارون كان فقد والعسكري، واالداري السياسي بنفوذه مفسداً  فرعون كان ومثلما 

 هللا،وقد محاربة في هللا نعمة يستعمل أن إال أبى األرض،ولكنه في اإلصالح في أمواله استعمال على قادراً  كان وقد

ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ ۖ َوََّل تَْنَس نَِصيبََك َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك ):تعالى قوله في كما ،قومه من الناصحون له قال ما القرآن في ورد َّللاَّ

َ ََّل يُحِ  ُ إِلَْيَك ۖ َوََّل تَْبغِ اْلفََساَد فِي اأْلَْرِض ۖ إِنَّ َّللاَّ ْنيَا ۖ َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ  .77-(*القصصبُّ اْلُمْفِسِدينَ ِمَن الدُّ

ن الدنيا ترك حظك م،وال تر اآلخرة، بالعمل فيها بطاعة هللا في الدنياوالتمس فيما أتاك هللا من األموال ثواب الدابمعنى 

س ما ،وال تلتملكثيرةكما أحسن هللا إليك بهذه األموال ا بأن تتمتع فيها بالحالل دون إسراف،وأحسن إلى الناس بالصدقة

م هللا عليك من البغي على قومك إن هللا ال يحب المفسدين  .حرَّ

 القوم: فساد-7

 ادز فكلما ،ساداً ف األرض في فعاثوا علوا الذين اسرائيل بني فعل باكملها،كما اقوام شمل حتى الفساد نطاق اتسع وقد

تَْيِن ِب لَتُْفِسُدنَّ ْلِكتَاافِي  َوقََضْينَا إِلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيلَ :)تعالى قوله في القرآن في ورد فسادهم،كما زاد علوهم  فِي اْْلَْرِض َمرَّ

اَولَتَْعلُ  ا َكبِيرا  .4-(*االسراءنَّ عُلُوًّ

 ولهق في جاء ا،كمبذلك يشعرون ال أنهم حتى فيهم عطب ديدنهم،وصار اإلفساد صار حتى وإفسادهم فسادهم كثر فقد  

(  َيْشعُُرونَ اْلُمْفِسُدوَن َولَِكن الَّ  هُُم أاَل إِنَُّهمْ  *ِلُحوَن ُمصْ  َوإِذَا قِيَل لَُهْم الَ تُْفِسُدواْ فِي اْلَْرِض قَالُواْ إِنََّما نَْحنُ ):تعالى

  .12-11-*البقرة

 مافي حتى انلطغيا في يوغلون كانوا اإلفساد،بل من يمنعهم لم السماء من المنزل الوحي العالج،حتى معهم يفلح ولم

ً  فصاروا بينهم،  ادهمسف سببب القيامة يوم إلى عليها المغضوب األمة يكونوا أن واستحقوا صالحهم من ميؤوسا

ِ َمْغلُولَةٌ ۚ غُ ):تعالى  ولهق في ورد ،كماوإفسادهم  َمْبسُوَطتَاِن وا بَِما قَالُوا ۘ بَْل يََداهُ يِهْم َولُِعنُ  أَْيدِ لَّتْ َوقَالَِت اْليَُهوُد يَُد َّللاَّ

ا أُنِزَل إِلَْيكَ  ْنُهم مَّ ا م ِ ا ۚ َوأَْلقَْينَا بَْينَهُ ْغيَاناا َوكُ طُ ب َِك رَّ ِمن  يُنِفُق َكْيَف يََشاُء ۚ َولَيَِزيَدنَّ َكثِيرا ُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَىَٰ يَْوِم ْفرا

ُ ۚ َويَ  ا ل ِْلَحْرِب أَْطفَأََها َّللاَّ ُ اَل يُِحبُّ اْْلَْرِض َفسَ  ْوَن ِفيْسعَ اْلِقيَاَمِة ۚ كُلََّما أَْوقَُدوا نَارا ا ۚ َوَّللاَّ   .64-المائدة*(ْلُمْفِسِدينَ اادا

 يفترض ذيال  عالمجتم إلى وصل بل فقط، والزعماء والقادة الساسة مستوى على يكن لم إسرائيل بني في والفساد 

 وكل نكرالمو لةالضال عن ئهمعلما سكت فقد ،المنكر عن ونهياً  بالمعروف وأمراً  إصالحاً  فسادال وجه في يقف أن



ا ِمْنُهْم يَُساِرعُوَن ِفي ا:تعالى  قوله  في ورد ،كما هللا يغضب ما ثْ )َوتََرىَٰ َكثِيرا  ْكِلِهُم السُّْحَت ۚ لَبِئَْس عُْدَواِن َوأَ ِم َوالْ ْْلِ

بَّانِيُّوَن َواْْلَْحبَاُر َعنْ  ثَْم َوأَ  ِلِهمُ  قَوْ َما َكانُوا يَْعَملُوَن*لَْواَل يَْنَهاهُُم الرَّ -يَْصنَعُوَن(*المائدةا َكانُوا مَ ْكِلِهُم السُّْحَت ۚ لَبِئَْس اْْلِ

62-63. 
 :الفساد اصالح-لثاثا

 المصلحين بين صراع هو البشرية الحياة عليها بدأت ان منذ األرض على االنسان مارسه الذي والجشع الصراع إن

اُر اْْلِخَرةُ :)تعالى قوله في كما،واآلخرة الدنيا في الصالح ألهل فيه والعاقبة،والمفسدين نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن اَل تِْلَك الدَّ

ا ۚ َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقينَ  ا فِي اْْلَْرِض َواَل َفَسادا  .83-*القصص(يُِريُدوَن عُلُوًّ

 سبيل يتبعوا أن الناس وعلى،لإلفساد وطرائق سبل للمفسدين أن لإلصالح،كما ومناهج طرق مصلحينال يمتلك وقد 

الَِّذيَن يُفِْسُدوَن فِي اْْلَْرِض َواَل  *َواَل تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمسِْرفِينَ :)تعالى قوله في ،كماالمفسدين سبل ويجتنبوا المصلحين

 .152-151-(*الشعراءيُْصلُِحونَ 

َوَواَعْدَنا ):تعالى قوله في كما المفسدين سبل يتبع ال نبأ استخلفه حين هارون أخاه السالم عليه موسى أوصى وقد 

ِه َهاُروَن اْخلُْفنِي ِفي قَْوِمي َوأَْصِلْح ُموَسىَٰ ثاََلثِيَن لَْيلَةا َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَمَّ ِميقَاُت َرب ِِه أَْربَِعيَن لَْيلَةا ۚ َوقَاَل ُموَسىَٰ ِْلَِخي

 .142-(*االعرافَواَل تَتَّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ 

َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي :)تعالى ولهق في ورد ،كمايستويان وال مفسد أو مصلح اما صنفان الناس يعني هذا

َ َعلَىَٰ َما فِي قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم*َوإِذَا تََولَّىَٰ َسعَىَٰ فِي اْْلَْرِض اْلَحيَاِة  ْنيَا َويُْشِهُد َّللاَّ ِليُْفِسَد فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث الدُّ

ُ اَل يُِحبُّ اْلفََساَد(*البقرة  .205-204-َوالنَّْسَل ۗ َوَّللاَّ

أَْم نَْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا :)تعالى قال اآلخرة،اذ في وال الدنيا في اإلفساد وأهل اإلصالح أهل يستوي أن يمكن وال 

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدي ارِ الصَّ  .28-*ص(َن فِي اْْلَْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدونَ :)تعالى وقوله ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ ئَِك َوالَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ  فِي اْْلَْرِض أُولََٰ

ارِ لَُهُم اللَّْعنَةُ   .25-*الرعد(َولَُهْم سُوُء الدَّ

 كما غيرهمل ادهمإفس إلى أنفسهم في فسادهم تعدى ما جزاء للمفسدين يضاعف العذاب فإن البوار دار الدار تلك وفي

ِ ِزْدنَاهُْم َعذَاباا فَْوَق اْلعَذَاِب بَِما َكانُوا :)تعالى قوله في        .88-*النحل(يُْفِسُدونَ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعن َسبِيِل َّللاَّ

ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما :)تعالى قوله في هللا وصفهم خسران،والذين من ذلك بعد وهل الَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

ئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ  ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن ِفي اْْلَْرِض أُولََٰ  .27-قرة(*البأََمَر َّللاَّ
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َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ :)تعالى المفسدين،فقال أهواء مقتضى على األمور سارت لو حدود له ليس واإلفساد الفساد أثر إن 

ۚ  بَْل أَتَْينَاهُْم بِِذْكِرِهْم فَُهْم َعْن ِذْكِرِهْم   .71-*المؤمنون(ُمْعِرُضونَ أَْهَواَءهُْم لَفََسَدِت السََّماَواُت َواْْلَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ

 هللا رحمة من ولكن أطرافها، كل الضالل ولشمل األرض أرجاء الفساد لعم المفسدين وجه في المصلحون يقف لم ولو

ِ َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ ):تعالى قوله في ورد المصلحين،فقد بجهاد المفسدين فساد يدفع أنه ُ فََهَزُموهُْم بِِإْذِن َّللاَّ َّللاَّ

ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدِت اْْلَرْ  ا َيَشاُء ۗ َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ ِكنَّ َّللاَّ ُض َولََٰ

 .251-*البقرة(اْلعَالَِمينَ 

ً ج هللا بحبل يعتصموا أن فواجبهم عظيمة، المصلحين مسؤولية إن  ديارهم باعدتت مهما فالمفسدون المفسدين، ضد ميعا

                                   والمصلحين. اإلصالح ضد واحد وصف واحدة جبهة فإنهم وألسنتهم، ألوانهم واختلفت

 :الىتع الق أمامه،اذ يقف أن أحد يستطيع ال حتى ويكبر يكبر سيظل المفسدين ضد واحد صف للمصلحين يكن لم وان

 .73-ٌد َكبِيٌر(*االنفالْرِض َوفََسا فِي اْْلَ تْنَةٌ )َوالَِّذيَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ إاِلَّ تَْفعَلُوهُ تَُكْن فِ 

 واإلصالح الحق أهل قيام في يكمن واألمكنة، األزمنة كل في المفسدين من األرض إنقاذ في الوحيد األمل إن 

ً  بالمعروف أمراً  بمسؤولياتهم فَلَْواَل َكاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمْن :)تعالى قوله في ،كماهللا سبيل في وجهاداً  المنكر عن ونهيا

ْن أَْنَجْينَا ِمْنُهْم ۗ َواتَّبَعَ  ِرفُوا فِيِه َوَكانُوا  الَِّذيَن َظلَُموا َما أُتْ قَْبِلكُْم أُولُو بَِقيٍَّة يَْنَهْوَن َعِن اْلفََساِد فِي اْْلَْرِض إاِلَّ قَِليالا ِممَّ

ةا َواِحَدةا ۖ َواَل يََزالُوَن  ُمْجِرِميَن* َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرىَٰ بِظُْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن*َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاسَ  أُمَّ

ِلَك َخلَقَُهْمۗ  وَ 
ْت َكِلَمةُ َرب َِك َْلَْمَْلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ ُمْختَِلِفيَن*إاِلَّ َمْن َرِحَم َربَُّك ۚ َوِلذََٰ -116-*هود(تَمَّ

117-118-119.(12) 

ْصاَلحَ  مصطلحات-لثالمبحث الثا   .اْْلِ

ْصاَلحَ  -اوال  :اْْلِ

ِلَك ابْتِغَاَء َمْرَضاِت َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواهُْم إَِّلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َّل)-1
َمْعُروٍف أَْو إِْصََلحٍ بَْيَن النَّاِس َوَمْن يَْفعَْل ذََٰ

ِ فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما  .114-(*النساءَّللاَّ

ِ َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثاََلثَةَ قُُروٍء ۚ َواَل يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما )-2 ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِالِلَّ َخلََق َّللاَّ

ا َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَ  ِلَك إِْن أََراُدوا إِْصاَلحا
ِهنَّ ِفي ذََٰ َجاِل َعلَْيِهنَّ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِ ْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ َوِللر ِ

 ُ  .228-*البقرة( َعِزيٌز َحِكيمٌ َدَرَجةٌ َۗوَّللاَّ

ا يَُوف ِ )-3 ا ِمْن أَْهِلَها إِْن يُِريَدا إِْصاَلحا ا ِمْن أَْهِلِه َوَحَكما َ َكاَن َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكما ُ بَْينَُهَما إِنَّ َّللاَّ ِق َّللاَّ

ا ا َخبِيرا  .35-*النساء(َعِليما

 

 



ْنيَا َواْْلِخَرِة َويَْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمىَٰ قُْل إِْصاَلٌح لَُهْم َخْيٌر َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَِإْخَوانُكُْم ِۚفي )-4 ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن الدُّ َوَّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ َْلَْعنَتَكُْم إِنَّ َّللاَّ  .220-*البقرة(اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء َّللاَّ

ِشيدُ َواِلنَا َما نََشاُء إِنََّك َْلَ ْفعََل فِي أَمْ نَ ْو أَْن ا أَ قَالُوا يَا شُعَْيُب أََصاَلتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَتُْرَك َما يَْعبُُد آبَاُؤنَ )-5 قَاَل *ْنَت اْلَحِليُم الرَّ

ِإْن أُِريُد إاِلَّ  ا أَْنَهاكُْم َعْنهُ يُد أَْن أَُخاِلفَكُْم إِلَى مَ ناا َوَما أُرِ قاا َحسَ ِرزْ  يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن كُْنُت َعلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِي َوَرَزقَنِي ِمْنهُ 

ْصاَلَح َما اْستََطْعتُ  ِ َعلَْيِه تََوكَّلْ  اْْلِ  .88-87-هود(*ُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ َوَما تَْوفِيِقي إاِلَّ بِالِلَّ

  :اصلح -ثانيا

تِي يَأْتِيَن )-2 ي اْلبُيُوِت َحتَّى ْن َشِهُدوا فَأَْمِسُكوُهنَّ فِ ِمْنكُْم فَإِ  ْربَعَةا نَّ أَ اْلفَاِحَشةَ ِمْن ِنَسائِكُْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَْيهِ َوالالَّ

ُ لَُهنَّ َسبِيالا  َ  لََحاَوأَصْ  اتَابَ يَأْتِيَانَِها ِمْنكُْم فَآذُوهَُما فَِإْن  َواللَّذَانِ  * يَتََوفَّاهُنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل َّللاَّ فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما ِإنَّ َّللاَّ

ا اباا َرِحيما  .16-15 -النساء*(َكاَن تَوَّ

ْحَمةَ أَنَّهُ َمْن َعِملَ  َعلَى نَْفِسهِ  بُّكُمْ رَ تََب َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل َساَلٌم َعلَْيكُْم كَ )-3 ا الرَّ بَِجَهالٍَة  ِمْنكُْم ُسوءا

 .54-اْلنعام(*فَأَنَّهُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َوأَْصلَحَ  ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدهِ 

وَن َعلَْيكُمْ )-4 ا يَأْتِيَنَّكُْم ُرسٌُل ِمْنكُْم يَقُصُّ   (*فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ  ْصلَحَ َوأَ  ِن اتَّقَىتِي فَمَ آيَا يَا بَنِي آَدَم إِمَّ

 .35-رافاْلع

 َهاُروَن اْخلُْفنِي ِفي ْيلَةا َوقَاَل ُموَسى ِْلَِخيهِ لَ  أَْربَِعيَن  َرب ِهِ يَقاتُ َوَواَعْدنَا ُموَسى ثاََلثِيَن لَْيلَةا َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَمَّ مِ )-5

 .142-اْلعراف(*َواَل تَتَّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ  َوأَْصِلحْ  قَْوِمي

ُ  ِمَن َّللاَِّ َكاالا َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاءا بَِما َكَسبَا نَ )-6 ِمْن بَْعِد ظُْلِمِه  فََمْن تَابَ  *  َعِزيٌز َحِكيمٌ  َوَّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َوأَْصلَحَ  َ يَتُوُب َعلَْيِه إِنَّ َّللاَّ َ لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت وَ تَْعلَْم أَنَّ  أَلَمْ  * فَِإنَّ َّللاَّ ُب َمنْ اْْلَْرِض  َّللاَّ  يََشاُء َويَْغِفُر  يُعَذ ِ

ُ َعلَى كُل ِ َشْيٍء قَِديرٌ   .40- 38-المائدة(*ِلَمْن يََشاُء َوَّللاَّ

ابًا َرِحيًماَواللَّذَاِن يَأْتِيَانَِها ِمْنكُْم فَآذُوهَُما فَِإْن تَابَا َوأَْصلََحا فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما ۗ إِ )-7 َ َكاَن تَوَّ    .16-(*النساءنَّ َّللاَّ

ا أَوْ  َجنَفاا ُموٍص  ِمنْ  َخافَ  فََمنْ )-8 َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َعلَْيهِ  مَ إِثْ  فاَلَ  بَْينَُهمْ  فَأَْصلَحَ  إِثْما   .182-(*البقرةإِنَّ َّللاَّ

ألعدل، ا هو االموصَي وقت الوصية بمفَمن علم ِمن موٍص ميال عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أوالعمد، فنصح 

إن هللا ،صالحلتوافق الشريعة، فال ذنب عليه في هذا اإل ،فإن لم يحصل له ذلك فأصلح بين األطراف بتغيير الوصية

  (13).غفور لعباده رحيم بهم

 اصلحوا: -ثالثا

سُوِل )-1 ِ َوالرَّ َ  فَاتَّقُواَيْسأَلُونََك َعِن اْْلَْنفَاِل قُِل اْْلَْنفَاُل لِِلَّ َ َوَرسُولَهُ ِإْن كُْنتُْم  ْصِلُحوا ذَاَت بَْينِكُمْ َوأَ  َّللاَّ َوأَِطيعُوا َّللاَّ

 .1-اْلنفال(*ُمْؤِمنِينَ 



ا َوأُولَئَِك شَ ُهْم ْلَدةا َواَل تَْقبَلُوا لَ جَ ْم ثََمانِيَن ْجِلُدوهُ  فَاَوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة شَُهَداءَ )-2   َهاَدةا أَبَدا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ فَِإنَّ  َوأَْصلَُحوا إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلكَ *هُُم اْلفَاِسقُونَ   .5-4-النور(* َّللاَّ

 .119-النحل(*نَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيمٌ إِ  أَْصلَُحواوَ  ذَِلكَ  ْعدِ بَ ثُمَّ ِإنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَابُوا ِمْن )-3

اْم نَ إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَهُ )-4 ِ َوأَْخلَُصوا  َوأَْصلَُحوا إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا * ِصيرا َواْعتََصُموا بِالِلَّ

ُ اْلُمْؤمِ ِدينَُهْم  ِ فَأُولَئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِيَن َوَسْوَف يُْؤِت َّللاَّ ا نِينَ لِِلَّ ا أَْجرا  .146-145-ءالنسا(*َعِظيما

تَِفيَء  تَْبِغي َحتَّى ا الَّتِيِإْن بَغَْت إِْحَداهَُما َعلَى اْْلُْخَرى فَقَاتِلُوفَ  فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا)-5

ِ فَِإْن فَاَءتْ  َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ بِاْلعَْدِل َوأَْقسِ  فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما إِلَى أَْمِر َّللاَّ ْيَن فَأَْصِلُحوا بَ  نََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ إِ  *ُطوا إِنَّ َّللاَّ

َ لَعَلَّكُْم تُْرَحُمونَ  أََخَوْيكُمْ   .10-9-الحجرات (*َواتَّقُوا َّللاَّ

6-( ُ سُوَل َحقٌّ َوَجاَءهُُم اْلبَي ِنَاُت َوَّللاَّ ا َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهْم َوَشِهُدوا أَنَّ الرَّ ُ قَْوما   اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ َكْيَف يَْهِدي َّللاَّ

*  ِ   * َخاِلِديَن فِيَها اَل يَُخفَُّف َعْنُهُم اْلعَذَاُب َواَل هُْم يُْنَظُرونَ  *َواْلَماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ أُولَئَِك َجَزاُؤهُْم أَنَّ َعلَْيِهْم لَْعنَةَ َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َوأَْصلَُحوا إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلكَ    .89-88-87-86-آل عمران(*فَِإنَّ َّللاَّ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ َواَل تَْجعَلُوا )-7 وا َوتَتَّقُوا َوتُْصِلُحوا بَْيَن النَّاِس ۗ َوَّللاَّ َ عُْرَضةا ِْلَْيَمانِكُْم أَْن تَبَرُّ   .224-(*البقرةَّللاَّ

وال تجعلوا أيها المسلمون حلفكم باهلل مانًعا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى واإلصالح بين الناس بأن ت ْدَعوا إلى فعل 

  فتحتجوا بأنكم أقسمتم باهلل أال تفعلوه، بل على الحالف أن يعدل عن حلفه،ويفعل أعمال البر ويكفر عن يمينهشيء منها، 

 (14). وهللا سميع ألقوالكم عليم بجميع أحوالكم،وال يعتاد ذلك

ِعنُونَ فِي اْلِكتَابِ أُولَئَِك يَْلعَنُ  نَّاهُ ِللنَّاِس بَيَّ ا مَ ْعِد إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َواْلُهَدى ِمْن بَ )-8 ُ َويَْلعَنُُهُم الالَّ  ُهُم َّللاَّ

ِحيمُ َوبَيَّنُوا فَأُولَئَِك أَتُوُب َعلَْيِهْم وَ  َوأَْصلَُحوا إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا* اُب الرَّ  .160-159 -البقرة(*أَنَا التَّوَّ

ْنيَا )-9  ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن  َخاِلطُوهُْم فَِإْخَوانُكُْم ْۚيٌرۖ  َوإِن تُ ُهْم خَ ٌح لَّ َواْْلِخَرِةۗ  َويَْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمىَٰ ۖ قُْل إِْصالَ ِفي الدُّ َوَّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ َْلَْعنَتَكُْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  .220-بقرة(*الاْلُمْصِلحِ ۚ َولَْو َشاَء َّللاَّ

ا فاََل ُجنَاَح )-10 ا أَْو إِْعَراضا ْلُح َخْيرٌ يُْصِلَحا بَ  نْ ِهَما أَ لَيْ عَ َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوزا ا َوالصُّ  َوأُْحِضَرتِ  ْينَُهَما ُصْلحا

َ َكاَن بَِما تَعْ  تَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم فاََل َولَْن تَسْ  *ارا َن َخبِيَملُواْْلَْنفُُس الشُّحَّ َوِإْن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ َّللاَّ

اَوتَتَّقُو َوإِْن تُْصِلُحوا تَِميلُوا كُلَّ اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَةِ  ا َرِحيما َ َكاَن َغفُورا  .129-128-النساء(*ا َفِإنَّ َّللاَّ

ب به لى ما تطيلحا ععنها،وتعاليًا عليها أو انصرافًا عنها فال إثم عليهما أن يتصا وإن علمت امرأة من زوجها ترفعًا

جاتكم لة زووإن تحسنوا معام،وجبلت النفوس على الشح والبخل،نفوسهما من القسمة أو النفقة،والصلح أولى وأفضل

 .كلى ذليء،وسيجازيكم عوتخافوا هللا فيهن،فإن هللا كان بما تعملون من ذلك وغيره عالًما ال يخفى عليه ش

ولن تقدروا أيها الرجال على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب،مهما بذلتم في ذلك من الجهد،فال 

وإن ،تعرضوا عن المرغوب عنها كل اإلعراض،فتتركوها كالمرأة التي ليست بذات زوج وال هي مطلقة فتأثموا

قَْسمكم بين زوجاتكم،وتراقبوا هللا تعالى وتخشوه فيهن،فإن هللا تعالى كان غفوًرا لعباده تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في 

 (15).رحيًما بهم



 مصلحون:-رابعا

 .117-هود(*َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ  َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرى ِبظُْلمٍ )-1

    .11-(*البقرةقَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحونَ َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض )-2

 :الصالحات والصالحين-خامسا

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن )-1 ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ  يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َوَما لَكُْم اَل تُقَاتِلُوَن ِفي َسبِيِل َّللاَّ

ِذِه  اَهَٰ  .75-*النساء(اْلقَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َوِليًّا َواْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدْنَك نَِصيرا

 ل والنساءالرجا عن الجهاد في سبيل نصرة دين هللا،ونصرة عباده المستضعفين من وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون

ا من هذه بنا أخرجنلين رحيلة لهم وال وسيلة لديهم إال االستغاثة بربهم، يدعونه قائ والصغار الذين اعت دي عليهم،وال

،ونصيًرا لى أمورنا يتوالقرية يعني مكة التي َظلَم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين باألذى،واجعل لنا من عندك وليّاً 

 (16).ينصرنا على الظالمين

ِ َحقًّا َۚوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا )-2 ا ۖ َوْعَد َّللاَّ اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَدا َوَمْن  الصَّ

ِ قِيالا   .122-*النساء(أَْصَدُق ِمَن َّللاَّ

ا َونَبِيًّا فَنَاَدتْهُ اْلَماَلئَِكةُ َوهَُو قَائٌِم يَُصل ِي ِفي اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاََّ )-3 ا َوَحُصورا ِ َوَسي ِدا قاا بَِكِلَمٍة ِمَن َّللاَّ ُرَك بَِيْحيَىَٰ ُمَصد ِ  يُبَش ِ

اِلِحينَ   .39-*ال عمران(ِمَن الصَّ

ك،وهو أن سمه زق بولد اك سترفنادته المالئكة وهو واقف بين يدي هللا في مكان صالته يدعوه أن هللا يخبرك بخبر يسرُّ

ق بكلمة  لعالية، المنزلة امكانة ووهو عيسى ابن مريم عليه السالم ويكون يحيى سيًدا في قومه، له ال-من هللا يحيى،ي َصّدِ

 (  17).روتهوحصوًرا ال يأتي الذنوب والشهوات الضارة، ويكون نبيّاً من الصالحين الذين بلغوا في الصَّالح ذ

اِلَحاِت َوأَقَامُ )-4 َكاةَ لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَلةَ َوآتَُوا الزَّ وا الصَّ

 .277-*البقرة(يَْحَزنُونَ 

ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن -5 َ يُبَش ِ ْنيَا َواْْلِخَرِة )إِْذ قَالَِت اْلَماَلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ َّللاَّ ا فِي الدُّ َمْريََم َوِجيها

بِيَن* الِِحيَن(* َوِمنَ  َوَكْهالا  اْلَمْهدِ  فِي النَّاسَ  َويَُكل ِمُ َوِمَن اْلُمقَرَّ  .46-45-آل عمرانالصَّ

الِ )-6 ِر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ۖ كُلََّما ُرِزقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة ِرْزقاا ۙ َوبَش ِ

َرةٌ ۖ َوهُْم فِ  ا ۖ َولَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ ذَا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل ۖ َوأُتُوا بِِه ُمتََشابِها  .25-*البقرة(يَها َخاِلُدونَ قَالُوا َهَٰ

يِقينَ -)-7 د ِ ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِي ِيَن َوالص ِ ئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ
سُوَل فَأُولََٰ َ َوالرَّ اِلِحيَن ۚ َوَحُسَن َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ  َوالشَُّهَداِء َوالصَّ

ئَِك َرفِيقاا  .69-*النساء(أُولََٰ
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ا الَِّذيَن آَمنُوا )-8 ُ اَل يُِحبُّ الظَّاِلِميَن*ال عمرانَوأَمَّ اِلَحاِت فَيَُوف ِيِهْم أُُجوَرُهْم ۗ َوَّللاَّ  .75-َوَعِملُوا الصَّ

ئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدونَ )-9 اِلَحاِت أُولََٰ  .82-*البقرة(َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ َواْليَْومِ )-10 ئَِك ِمَن يُْؤِمنُوَن بِالِلَّ  اْْلِخِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوأُولََٰ

اِلِحينَ   .114-*ال عمران(الصَّ

ُ بَْعَضُهْم َعلَىَٰ بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُ )-11 َل َّللاَّ اُموَن َعلَى الن َِساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ اِلَحاُت قَانِتَات  الر ِ وا ِمْن أَْمَواِلِهْم ۚ فَالصَّ

تِي تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ  ُ ۚ َوالَلَّ  َواْضِربُوهُنَّ ۖ فَِإْن َحافَِظات  ِلْلغَْيبِ بَِما َحِفَظ َّللاَّ

َ َكاَن َعِليًّا َكبِيًراأََطْعنَكُْم فَََل تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِيًَل ۗ إِ   .34-(*النساءنَّ َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَعِملَ )-12 ابِئِيَن َمْن آَمَن بِالِلَّ ا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ َصاِلحا

 .62-*البقرة(هُْم يَْحَزنُونَ َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل 

يه ى هللا علحمد صلموعملوا بشرعه،والذين كانوا قبل بعثة  إن المؤمنين من هذه األمة، الذين صدَّقوا باهلل ورسله

ه هم يتبعونقرر لوسلم من األمم السالفة من اليهود، والنصارى، والصابئين وهم قوم باقون على فطرتهم،وال دين م

ثوابهم فند هللا، رضيًا عموبيوم البعث والجزاء، وعملوا عمال   صدَّقوا باهلل تصديقًا صحيًحا خالًصاهؤالء جميعًا إذا 

 ،ور الدنيامن أم وال هم يحزنون على ما فاتهم ثابت لهم عند ربهم،وال خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة

ينًا غير ما من أحد د هللا رسلين إلى الناس كافة، فال يقبلوأما بعد بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم خاتًما للنبيين والم

 (18).جاء به وهو اإلسالم

ْنيَا ۖ َوإِنَّهُ فِ )-13 اِلِحينَ َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إاِلَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ ۚ َولَقَِد اْصَطفَْينَاهُ فِي الدُّ    *(ي اْْلِخَرِة لَِمَن الصَّ

 .130-البقرة

ُ َعلَى كُل ِ َشْيءٍ ْفٌل ِمْنَها وَ  لَهُ كِ فَاَعةا َسي ِئَةا يَُكنْ شَ يَكُْن لَهُ نَِصيٌب ِمْنَها َوَمْن يَْشفَْع  يَْشفَْع َشفَاَعةا َحَسنَةا  َمنْ )-14  َكاَن َّللاَّ

 .85-النساء(*ُمِقيتاا

 ه يكن لهلى غيرالثواب، ومن يَْسَع إليصال الشر إمن يَْسَع لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من 

 (19).وكان هللا على كل شيء شاهًدا وحفيًظا،نصيب من الوزر واإلثم

  .إصالح المجتمع-المبحث الرابع

 :اهمية االصالح في تنظيم المجتمع-اوال

جميع ولسلوكية، نماط اواألفكار،ومروراً بكل األالقرآن كله دعوة إلى إصالح الحياة اإلنسانية،بدءاً من إصالح المعتقدات 

 .جوانب الحياة االجتماعية

 :اإليمان واإلصالح العالقة بين-1

 : قوله تعالىورد في القرآن الكريم مقارنة بين االيمان واالصالح كما في 



ِريَن َوُمنِذِريَن فََمْن آَمَن )  .48-اماْلنع(*ْم َوال ُهْم يَْحَزنُونَ ْوٌف َعَلْيهِ خَ َح فاَل ْصلَ َوأَ َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إاِلَّ ُمبَش ِ

  :بين التقوى واإلصالحالعالقة -2

 : تعالى كما في قوله

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِ ) ا يَأْتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيقُصُّ  .35-اْلعراف(*ْحَزنُونَ َوال ُهْم يَ ال َخْوٌف َعلَْيِهْم ى َوأَْصلََح فَ ْن اتَّقَ ي فَمَ يَا بَنِي آَدَم ِإمَّ

 عيببي هللا شهذا ندعوات األنبياء عليهم الصالة والسالم إنما جاءت إلصالح واقع مجتمعاتهم،وتقويم اعوجاج أقوامهم،و-3

 :تعالى يصرح بتلك الغاية، كما حكى هللا تعالى عنه في قوله  عليه السالم

ا حَ ْنهُ رِ مِ ُكنُت َعلَى بَي َِنٍة ِمْن َرب ِي َوَرَزقَنِي قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن )  ا َوَما أُ ْزقا   ا أَْنَهاُكْم َعْنهُ إِْن أُِريدُ ِريُد أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَى مَ َسنا

ِ َعلَْيِه تََوكَّ   .88-دهو(*ِه أُِنيبُ َوإِلَيْ  ْلتُ إاِلَّ اِْلْصالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِيِقي إاِلَّ بِالِلَّ

 .والقرآن يدلل على أهمية ممارسة اإلصالح بذكر آثاره وثماره في حياة المجتمعات

 من الهالك: المجتمعات حماية يسهم فياإلصالح -4 

 .117-(*هودَوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرىَٰ بِظُْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ )

 :اإلصالح سبب لتحقيق األمن في المجتمعات -5

وَن َعلَْيكُْم آيَاتِي ۙ فََمِن اتَّقَىَٰ َوأَْصلََح فَاَل َخْوفٌ ) ا يَأْتِيَنَّكُْم ُرسٌُل ِمْنكُْم يَقُصُّ     ( َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ يَا بَنِي آَدَم إِمَّ

 (20).35-*االعراف

  .الضر والنفع-المبحث الخامس

 :الضرمصطلحات -اوال

ِكنَّ الشَّيَاِطيَن َكفَُروا يُعَل ُِموَن النَّاَس ال َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو)-1
ْحَر َوَما الشَّيَاِطيُن َعلَىَٰ ُمْلِك سُلَْيَماَنۖ  َوَما َكَفَر سُلَْيَماُن َولََٰ س ِ

ا نَْحُن فِتْنَةٌ َفاَل تَْكفُْر ۖ فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت ۚ َوَما يُعَل َِماِن ِمْن أََحٍد َحتَّىَٰ يَقُواَل إِنَّمَ 

ۚ  َويَتَعَ  ِ يَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِِإْذِن َّللاَّ قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ۚ َوَما هُْم بَِضار ِ هُْم َواَل يَْنفَعُُهْمۚ  َوَلقَْد َما يُفَر ِ لَُّموَن َما يَُضرُّ

 .102-*البقرة(ِن اْشتََراهُ َما لَهُ ِفي اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ۚ َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم ۚ لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ َعِلُموا لَمَ 

ر ِ َعْنكُْم َواَل تَْحِويالا )-2  .56-*االسراء(قُِل اْدعُوا الَِّذيَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه َفاَل يَْمِلكُوَن َكْشَف الضُّ

3-( َ رُّ َوِجئْنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَأ ا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا يَا أَيَُّها اْلعَِزيُز َمسَّنَا َوأَْهلَنَا الضُّ ْق َعلَْينَا ۖ فَلَمَّ ْوِف لَنَا اْلَكْيَل َوتََصدَّ

قِينَ  َ َيْجِزي اْلُمتََصد ِ  .88-*يوسف(إِنَّ َّللاَّ

رُّ )-4 ْنَساُن كَ َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّ اكُْم إِلَى اْلبَر ِ أَْعَرْضتُْم ۚ َوَكاَن اْْلِ ا نَجَّ افِي اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعوَن إِالَّ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّ  (فُورا

 .67-*االسراء

 



ا َكَشْفنَا عَ )-5 ا فَلَمَّ ا أَْو قَائِما رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعدا ْنَساَن الضُّ هُ َمرَّ َكأَْن لَْم يَْدعُنَا إِلَىَٰ ُضر ٍ َمسَّهُ ۚ َوإِذَا َمسَّ اْْلِ ْنهُ ُضرَّ

ِلَك ُزي َِن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 
 .12-*يونس(َكذََٰ

اِحِمينَ )-6 رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ ِنَي الضُّ  .83-*االنبياء(َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدىَٰ َربَّهُ أَن ِي َمسَّ

رُّ فَِإلَْيِه تَْجأَُرونَ َوَما بِكُْم )-7 ِ ۖ ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّ  .53-*النحل(ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن َّللاَّ

رَّ َعْنكُْم إِذَا فَِريٌق ِمْنكُْم بَِرب ِِهْم يُْشِرُكونَ )-8  .54-*النحل(ثُمَّ إِذَا َكَشَف الضُّ

ا يَأْتِكُ )-9 اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّىَٰ يَقُوَل أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ رَّ ْم َمثَُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَْبِلكُْم ۖ َمسَّتُْهُم اْلبَأَْساُء َوالضَّ

ِ قَِريبٌ  ِ ۗ أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ سُوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ َمتَىَٰ نَْصُر َّللاَّ  .214-*البقرة(الرَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َواْلَماَلئِكَ لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّ )-10 ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِالِلَّ
ِة َواْلِكتَاِب وا ُوُجوَهكُْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولََٰ

قَاِب َوأَقَاَم الصَّاَلةَ َوالنَّبِي ِيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَىَٰ ُحب ِِه ذَِوي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل  َوالسَّائِِليَن َوفِي الر ِ

اِء َوِحيَن اْلبَأْ  رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا ۖ َوالصَّ ئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا ۖ َوآتَى الزَّ ِس ۗ أُولََٰ

ئَِك هُُم اْلُمتَّقُونَ   .177-*البقرة(َوأُولََٰ

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف ۚ َواَل تُمْ )-11 ا ِلتَْعتَُدوا ۚ َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسر ِ ِسكُوهُنَّ ِضَرارا

 ِ ِلَك فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ۚ َواَل تَتَِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ
ِ َعلَْيكُْم َوَما أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمَن اْلِكتَاِب َوَمْن يَْفعَْل ذََٰ ا ۚ َواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ هُُزوا

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .231-*البقرة(َواْلِحْكَمِة يَِعظُكُْم بِِه ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

َضاَعةَ ۚ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْولَ )-12 ْيِن َكاِملَْيِن ۖ ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ الرَّ

ِلَك ۗ فَِإْن أََراَدا َوَعلَى اْلوَ  بِاْلَمْعُروِف ۚ اَل تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها ۚ اَل تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َواَل َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه ۚ
اِرِث ِمثُْل ذََٰ

اَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِذَا َسلَّْمتُْم فَِصاالا َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما ۗ َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْواَلَدكُْم فَ 

 َ َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ َما آتَْيتُْم بِاْلَمْعُروِف ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ  .233-*البقرة(َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ت ا للمرضعاكف لويويجب على اآلباء أن  ،كاملتين لمن أراد إتمام الرضاعة وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن مدة سنتين

،وال يحل اقتهاألن هللا ال يكلف نفًسا إال قدر ط ،المطلقات طعامهن وكسوتهن،على الوجه المستحسن شرًعا وعرفًا

 لوالد قبلاعلى  للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما،ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب

ورا في اضيا وتشاذا ترإفإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فال حرج عليهما  ،موته من النفقة والكسوة

ته فال والد وإن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير،ليصال إلى ما فيه مصلحة المولود ،ذلك

والكم،واعلموا ي جميع أح فوخافوا هللا ،حرج عليهما، إذا سلَّم الوالد لألم حقَّها،وسلَّم للمرضعة أجرها بما يتعارفه الناس

 (21).كم على ذلكأن هللا بما تعملون بصير،وسيجازي

وكُْم إاِلَّ أَذاىۖ  َوإِْن يُقَاتِلُوكُْم يَُولُّوكُُم اْْلَ -13  .111-وَن(*ال عمران اَل يُْنَصرُ َر ثُمَّ ْدبَا)لَْن يَُضرُّ



َ إِْن تَْمَسْسكُْم َحَسنَةٌ تَسُْؤهُْم َوإِْن تُِصْبكُْم َسي ِئَةٌ يَْفَرُحوا بَِها ۖ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا -14 كُْم َكْيُدهُْم َشْيئاا ۗ إِنَّ َّللاَّ اَل يَُضرُّ

 .120-بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ*ال عمران

ُ يُِحبُّ )-15 اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس ۗ َوَّللاَّ رَّ اِء َوالضَّ -*ال عمران(اْلُمْحِسنِينَ  الَِّذيَن يُْنِفقُوَن ِفي السَّرَّ

134. 

ُ أاَلَّ يَجْ )-16 َ َشْيئاا ۗ يُِريُد َّللاَّ وا َّللاَّ عََل لَُهْم َحظًّا فِي اْْلِخَرِة ۖ َوَلُهْم َواَل يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلكُْفِر ۚ إِنَُّهْم لَْن يَُضرُّ

 .176-*ال عمران(َعذَاٌب َعِظيمٌ 

يَمانِ )-17 َ َشْيئاا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ  إِنَّ الَِّذيَن اْشتََرُوا اْلكُْفَر بِاْْلِ وا َّللاَّ  .177-*ال عمران(لَْن يَُضرُّ

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَكُْم َكا)-18 تٌِب بِاْلعَْدِل ۚ َواَل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ

َ َربَّهُ َواَل يَْبَخْس ِمنْ يَْكتَُب  ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ هُ َشْيئاا ۚ فَِإْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

ا أَْو َضِعيفاا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ هَُو فَْليُْمِلْل َولِ  يُّهُ بِاْلعَْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلكُْم ۖ فَِإْن لَْم اْلَحقُّ َسِفيها

َر إِْحدَ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَتُذَك ِ اُهَما اْْلُْخَرىَٰ ۚ َواَل يَأَْب يَكُونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِ َوأَ  الشَُّهَداُء إِذَا ِلكُْم أَْقَسطُ ِعْنَد َّللاَّ
ا إِلَىَٰ أََجِلِه ۚ ذََٰ ا أَْو َكبِيرا ْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَىَٰ َما ُدعُوا ۚ َواَل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيرا

لَْيكُْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها ۗ َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم ۚ َواَل أاَلَّ تَْرتَابُوا ۖ إاِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةا َحاِضَرةا تُِديُرونََها بَْينَكُْم فَلَْيَس عَ 

  ُۗ َ ۖ َويُعَل ُِمكُُم َّللاَّ ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليمٌ يَُضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهيٌد ۚ َوإِْن تَْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ  .282-*البقرة(َوَّللاَّ

حفًظا للمال ،آمنتم باهلل واتبعتم رسوله محمًدا صلى هللا عليه وسلم إذا تعاملتم بَدْين إلى وقت معلوم فاكتبوه يا من

وْليق م بالكتابة رجل أمين ضابط، وال يمتنع َمن علَّمه هللا الكتابة عن ذلك،وْليقم المدين بإمالء ما عليه ،ودفعًا للنزاع

فإن كان المدين محجوًرا عليه لتبذيره وإسرافه،أو كان صغيًرا أو ،ن دينه شيئامن الدَّْين،وليراقب ربه،وال ينقص م

خرس أوعدم قدرة كاملة على الكالم،فليتولَّ اإلمالء عن المدين القائم بأمره،واطلبوا امجنونًا،أو ال يستطيع النطق 

اطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون فإن لم يوجد رجالن، ف،شهادة رجلين مسلَمْين باِلغَْين عاقلَْين من أهل العدالة

شهادتهم، حتى إذا نَِسيَْت إحداهما ذكَّرتها األخرى،وعلى الشهداء أن يجيبوا َمن دعاهم إلى الشهادة،وعليهم أداؤها 

 ذلكم أعدل في شرع هللا وهديه،وأعظم،إذا ما دعوا إليها،وال تََملُّوا من كتابة الدَّين قليال أو كثيًرا إلى وقته المعلوم

لكن إن كانت المسألة مسألة بيع  ،عونًا على إقامة الشهادة وأدائها،وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدَّين وقدره وأجله

وشراء،بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال،فال حاجة إلى الكتابة،ويستحب اإلشهاد على ذلك منًعا للنزاع والشقاق،ومن 

وال يجوز لصاحب الحق وَمن ،والكتابة كما أمر هللاالصحيح ى وجهها الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة عل

وا بمن احتاج إلى كتابتهم أو  عليه الحق اإلضرار بالك تَّاب والشهود،وكذلك ال يجوز للك تَّاب والشهود أن يضارُّ

في جميع ما أمركم  وخافوا هللا،شهادتهم،وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة هللا،وعاقبة ذلك حالَّة بكم

وهللا بكل شيء عليم،فال يخفى عليه شيء من ،به،ونهاكم عنه،ويعلمكم هللا جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم

 (22).أموركم،وسيجازيكم على ذلك



ا تََرْكَنۚ  ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن َولَكُْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم يَكُْن لَُهنَّ َولٌَد ۚ فَِإْن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُ )-19 بُُع ِممَّ ُم الرُّ

ا تََرْكتُْم ِإْن لَْم يَكُْن لَكُْم َولٌَد ۚ فَِإْن َكاَن لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ  بُُع ِممَّ ا تََرْكتُْم ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن ۚ َولَُهنَّ الرُّ  الثُُّمُن ِممَّ

ِلَك فَُهْم أَْو َدْيٍن ۗ َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةا أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّدُ  بَِها
ُس ۚ فَِإْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذََٰ

ُ َعِليٌم َحِليمٌ  شَُرَكاُء فِي الثُّلُِث ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصىَٰ بَِها أَْو َدْيٍن َغْيرَ  ِۗ  َوَّللاَّ  .12-*النساء(ُمَضار ٍ ۚ َوِصيَّةا ِمَن َّللاَّ

لد فلكم وان لهن نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكًرا كان أو أنثى،فإن ك ولكم أيها الرجال

ل ايها الرجأ واجكموألز،لمستحقيهالربع مما تركن،ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة،أو ما يكون عليهن من َدْين 

م، يقسم مما تركت الثمن الربع مما تركتم،إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن

 الجائزة ن الوصايام به مالربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها،من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيت

م أو أخت من أها أخ لوإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد وال والد،وله أو ،و قضاء ما يكون عليكم من َدْين،أ

 السوية الينهم ببفإن كان اإلخوة أو األخوات ألم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم ،فلكل واحد منهما السدس

 يون الميتدقضاء  خوة واألخوات ألم يأخذونه ميراثًا لهم من بعدفرق بين الذكر واألنثى،وهذا الذي فرضه هللا لإل

ليم بما عهللا و،بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم،،وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء ال ضرر فيه على الورثة

 (23).يصلح خلقه،حليم ال يعاجلهم بالعقوبة

ُ اَل َيْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن )-20 َل َّللاَّ ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم ۚ فَضَّ َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ َغْيُر أُوِلي الضَّ

لَ  ۚ  َوفَضَّ ُ اْلُحْسنَىَٰ ُ اْلُمَجاِهدِ  اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاِعِديَن َدَرَجةا ۚ َوُكالًّ َوَعَد َّللاَّ يَن َعلَى اْلقَاِعِديَن َّللاَّ

ا ا َعِظيما  .95-*النساء(أَْجرا

فإن لم  تركهم،هؤالء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرام،فإن جاؤوك يتحاكمون إليك فاقض بينهم،أو ا

  (24).إن هللا يحب العادلين،تحكم بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشيء،وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل

ُ ۚ قُْل أَفََرأَْيتُْم َما تَْدعُوَن ِمْن ُدو)-21 ُ ِبُضر ٍ َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض لَيَقُولُنَّ َّللاَّ ِ إِْن أََراَدنَِي َّللاَّ ِن َّللاَّ

ِه أَْو أََراَدنِي بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِ  لُونَ َهْل ُهنَّ َكاِشفَاُت ُضر ِ ُۖ  َعلَْيِه يَتََوكَُّل اْلُمتََوك ِ  .38-الزمر*(ِه ۚ قُْل َحْسبَِي َّللاَّ

اعُوَن ِلْلَكِذِب أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت ۚ فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم ۖ َوِإْن تُْعِرضْ )-22 وَك  َسمَّ َعْنُهْم فَلَْن يَُضرُّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ َشْيئاا ۖ َوإِْن   .42-*المائدة(َحَكْمَت فَاْحكُْم بَْينَُهْم بِاْلِقْسِطۚ  إِنَّ َّللاَّ

ْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم أَْن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِالَّ أَْنفَُسهُ )-23 ِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لََهمَّ ونََك ِمْن َشيْ َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ ٍء ۚ ْم ۖ َوَما يَُضرُّ

ِ َعلَْيَك عَ  ُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم تَكُْن تَْعلَُمۚ  َوَكاَن فَْضُل َّللاَّ اَوأَْنَزَل َّللاَّ  .113-*النساء(ِظيما

 



ُه أَْقَرُب ِمْن نَْفِعِه ۚ لَبِئَْس اْلَمْولَىَٰ َولَِبئَْس اْلعَِشيرُ )-24  .13-*الحج(يَْدعُو لََمْن َضرُّ

 آيات ذكر فيها النفع مقدما على الضر -ثانيا

  اآليات التي تتحدث عن النفع قبل الضر،منها ما يلي:

نَا َونُرَ -1 ِ َما اَل يَْنفَعُنَا َواَل يَُضرُّ ُ َكالَّ ْعقَابِنَا بَعْ لَىَٰ أَ عَ دُّ )قُْل أَنَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ  ِذي اْستَْهَوتْهُ الشَّيَاِطيُن َد إِْذ َهَدانَا َّللاَّ

ِ هُوَ نَّ هُدَ ْل إِ فِي اْْلَْرِض َحْيَراَن لَهُ أَْصَحاٌب يَْدُعونَهُ إِلَى اْلُهَدى ائْتِنَا ۗ قُ  ِ اْلعَالَِمينَ اْلُهَدىَٰ ۖ َوأُِمْرنَا ِلنُْسلِ  ى َّللاَّ ( َم ِلَرب 

 .  71-*االنعام

ِ َما اَل يَْنفَعُكُْم َشْيئاا -2  كُ يَ اَل وَ )قَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  .  66-ْم(*االنبياءُضرُّ

وَن(*الشعراءأَْو يَ *)قَاَل َهْل يَْسَمعُونَكُْم إِْذ تَْدُعونَ -3  .73-72-ْنفَعُونَكُْم أَْو يَُضرُّ

هُمْ -4 ِ َما اَل يَْنفَعُُهْم َواَل يَُضرُّ ا(*الفرقانْلَكافُِر َعلَ َكاَن ا وَ  ۗ)َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  .  55-ىَٰ َرب ِِه َظِهيرا

5-ۚ ُ ا إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ ِنَي ْيَب اَلْستَْكثَْرُت ِمَن اْلخَ  أَْعلَُم اْلغَ ْو كُْنتُ َولَ  )قُْل اَل أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفعاا َواَل َضرًّ ْيِر َوَما َمسَّ

 . 188-السُّوُء ۚ إِْن أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر َوَبِشيٌر ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن(*االعراف

 فيها الضر مقدما على النفع: آيات ذكر-رابعا

ا َواَل نَ -1 ِ َما اَل يَْمِلُك لَكُْم َضرًّ ُ ْفعا )قُْل أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  .  76-ِميُع اْلعَِليُم(*المائدة هَُو السَّ ا ۚ َوَّللاَّ

2- ۗ ُ ا َواَل نَْفعاا إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ ةٍ كُل ِ لِ )قُْل اَل أَْمِلُك ِلنَْفِسي َضرًّ أِْخُروَن َساَعةا ۖ َواَل ا َجاَء أََجلُُهْم فاََل َيْستَ  أََجٌل ۚ إِذَ  أُمَّ

 . 49-يَْستَْقِدُموَن(*يونس

ا(*الجن-3 ا َواَل َرَشدا  .21-)قُْل إِن ِي اَل أَْمِلُك لَكُْم َضرًّ

 الخير والشر.-المبحث السادس

 الخير:-اوال

ئِ -1 ةٌ يَْدعُوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولََٰ -َك هُُم اْلُمْفِلُحوَن(*ال عمران)َوْلتَكُْن ِمْنكُْم أُمَّ

104. 

ِ ۗ َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر  اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ۚ فََمْن فََرضَ )-2 فِيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل فِي اْلَحج 

اِد التَّْقَوىَٰ ۚ َواتَّقُوِن يَا أُوِلي اْْلَْلبَابِ  ُدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّ ُ ۗ َوتََزوَّ  .197-*البقرة(يَْعلَْمهُ َّللاَّ

 .8-7-الزلزلة(*ومن يعمل مثقال ذرة شراا يره * هفمن يعمل مثقال ذرة خيراا ير)-3

ِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِإْن كُ )-4
ِ ۚ ذََٰ  .41-*التوبة(ْنتُْم تَْعلَُمونَ اْنِفُروا ِخفَافاا َوثِقَاالا َوَجاِهُدوا بِأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ِفي َسبِيِل َّللاَّ

 .17-نعام*اْل(بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك هللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يمسسك)-5



ِ إِن ِي ِلَما أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيرٌ )-6 ل ِ فَقَاَل َرب   .24-*القصص(َفَسقَىَٰ لَُهَما ثُمَّ تََولَّىَٰ إِلَى الظ ِ

َ َما َلكُْم )-7 ٍه َغْيُرهُ ۖ َواَل تَْنقُُصوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن ۚ إِن ِي َوإِلَىَٰ َمْديََن أََخاهُْم شُعَْيباا ۚ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ ِمْن إِلََٰ

 .84-*هود(أََراكُْم بَِخْيٍر َوإِن ِي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم ُمِحيطٍ 

ِ لَكُْم فِيَها َخْيرٌ )-8 ِ عَ اْسَم  ُكُروافَاذْ  َواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَكُْم ِمْن َشعَائِِر َّللاَّ بَْت ُجنُوبَُها فَكُلُوا لَْيَها َصَوافَّ فَِإذَا َوجَ َّللاَّ

ْرنَاَها لَكُْم لَ   .36-(*الحجْشكُُرونَ كُْم تَ عَلَّ ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلُمْعتَرَّ َكذَِلَك َسخَّ

ةا يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم فِْعلَ )-9 َكاِة ۖ َوَكانُوا لَنَا َعابِِدينَ َوَجعَْلنَاهُْم أَئِمَّ اَلِة َوإِيتَاَء الزَّ  ( اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ

 .73-*االنبياء

ئَِك هُْم َخْيُر اْلبَِريَّةِ )-10 اِلَحاِت أُولََٰ  .7-*البينة(إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ اْلَخْيِر لََشِديدٌ )-11  .8-*العاديات(َوإِنَّهُ ِلُحب 

ْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوِإْن َمسَّهُ الشَّرُّ فََيئُوٌس قَنُوطٌ )-12  .49-*فصلت( اَل َيْسأَُم اْْلِ

ْنيَا َحسَ -13 ِذِه الدُّ ا ۗ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي َهَٰ ِخَرِة َخْيٌر ۚ َولَِنْعَم نَةٌ ۚ َولََداُر اْْل )َوقِيَل ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَْنَزَل َربُّكُْم ۚ قَالُوا َخْيرا

 .30-َداُر اْلُمتَِّقيَن(*النحل

ُ ۚ َولَْو كُْنُت أَْعلَُم اْلغَْيَب اَلْستَْكثَْرتُ -14 ا إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَّنَِي السُّوُء ۚ  )قُْل اَل أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفعاا َواَل َضرًّ

 .188-بَِشيٌر ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن(*االعرافإِْن أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر وَ 

ا اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَربِيَن بِاْلمَ -15  ْعُروِف ۖ َحقًّا َعلَى اْلُمتَِّقيَن()كُتَِب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيرا

 .180-*البقرة

ِ َخْيٌر ۖ لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا )-20  .103-*البقرة(َواتَّقَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

َ َعلَىَٰ ُكل ِ شَ )-21  .106-*البقرة(ْيٍء قَِديرٌ َما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها ۗ أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ِلكُْم قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُْم بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَىَٰ بَاِرئِكُْم  َوإِذْ )-22
فَاْقتُلُوا أَنْفَُسكُْم ذََٰ

ِحيمُ  اُب الرَّ  .54-رة*البق(َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم ۚ إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

 ،كٍل حكمةالثواب،ولوكليف ما نبّدِل من آية أو ن ِزلها من القلوب واألذهان نأت بأنفع لكم منها،أو نأت بمثلها في الت

 ( 25).ألم تعلم أيها النبي أنت وأمتك أن هللا قادر ال يعجزه شيء

ِ ۖ فََمْن َحجَّ )-23 فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر َّللاَّ َع إِنَّ الصَّ َف بِِهَما ۚ َوَمْن تََطوَّ اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن َيطَّوَّ

َ َشاِكٌر َعِليمٌ  ا فَِإنَّ َّللاَّ  .158-*البقرة(َخْيرا

 



ا ۗ َوَما )-24 ا َكثِيرا  .269-*البقرة(يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اْْلَْلبَابِ يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيرا

ِ ۗ إِنَّ َّللاََّ )-25 ُموا ِْلَْنفُِسكُْم ِمْن َخْيٍر تَِجُدوُه ِعْنَد َّللاَّ َكاةَ ۚ َوَما تُقَد ِ اَلةَ َوآتُوا الزَّ  ( بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ َوأَقِيُموا الصَّ

 .110-*البقرة

َ َعلَىَٰ كُل ِ َشيْ َوِلكُل ٍ ِوْجَهةٌ هَُو ُموَ )-26 ُ َجِميعاا ۚ إِنَّ َّللاَّ ٍء ل ِيَها ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ۚ أَْيَن َما تَكُونُوا يَأِْت بِكُُم َّللاَّ

 .148-*البقرة(قَِديرٌ 

ْم ۖ َوَعَسىَٰ أَْن تُِحبُّوا َشْيئاا َوُهَو كُتَِب َعلَْيكُُم اْلِقتَاُل َوهَُو ُكْرهٌ لَكُْم ۖ َوَعَسىَٰ أَْن تَْكَرهُوا َشْيئاا َوهَُو َخْيٌر لَكُ )-27

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ   .216-*البقرة(َشرٌّ لَكُْم ۗ َوَّللاَّ

َواْبِن السَّبِيِل ۗ َوَما  َساِكينِ يَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن ۖ قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَربِيَن َواْليَتَاَمىَٰ َواْلمَ )-28

َ بِِه َعِليمٌ   .215-*البقرة(تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

ْنيَا َواْْلِخَرِة ۗ َوَيْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمىَٰ ۖ قُْل إِْصاَلٌح لَُهْم َخْيٌرۖ  َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَِإخْ )-29 ُ يَْعلَُم فِي الدُّ َوانُكُْم ۚ َوَّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ الْ  ُ َْلَْعنَتَكُْم ۚ ِإنَّ َّللاَّ  .220-*البقرة(ُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ ۚ َولَْو َشاَء َّللاَّ

ْشِرِكيَن َحتَّىَٰ  تُْنِكُحوا اْلمُ َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّىَٰ يُْؤِمنَّ ۚ َوَْلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتْكُْم ۗ َوالَ )-30

ُ يَ  ئَِك يَْدعُوَن إِلَى النَّاِر ۖ َوَّللاَّ
ْدعُو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة يُْؤِمنُوا ۚ َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَكُْم ۗ أُولََٰ

 .221-لبقرة*ا(بِِإْذنِِه ۖ َويُبَي ُِن آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ 

َ يَْهِدي َمْن يََشاُءۗ  َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِْلَْنفُِسكُْمۚ  َوَما تُنْ )-31 ِكنَّ َّللاَّ ِفقُوَن إاِلَّ اْبتِغَاَء َوْجِه لَْيَس َعلَْيَك هَُداهُْم َولََٰ

ِ ۚ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ إِلَْيكُْم َوأَْنتُْم اَل تُْظلَُمو  .272-*البقرة(نَ َّللاَّ

ُ َغنِيٌّ َحِليمٌ )-32  .263-*البقرة(قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة يَتْبَعَُها أَذاىۗ  َوَّللاَّ

ِ اَل يَْستَِطيعُوَن َضْرباا فِي اْْلَْرِض َيْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل )-33 أَْغنِيَاَء ِمَن ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

َ بِهِ   .273-*ابقرة( َعِليمٌ التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم بِِسيَماهُْم اَل يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافاا ۗ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

ا ِهَي ۖ َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراءَ )-34 َدقَاِت فَنِِعمَّ فَُهَو َخْيٌر لَكُْم ۚ َويَُكف ُِر َعْنكُْم ِمْن َسي ِئَاتِكُْم ۗ  إِْن تُْبُدوا الصَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ   .271-*البقرة(َوَّللاَّ

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِالِلَِّ )-35 َمَن أَْهُل اْلِكتَابِ  َولَْو آ ۗكُْنتُْم َخْيَر أُمَّ

ا لَُهْم ۚ ِمْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرهُُم اْلفَاِسقُونَ   .110-*ال عمران(لََكاَن َخْيرا

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ )-36 ُۖ  َوَّللاَّ  .54-*ال عمران(َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللاَّ

 



ُركُُم يَْوَم تَِجُد كُلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخْيٍر ُمحْ )-37 ا ۗ َويَُحذ ِ ا بَِعيدا ا َوَما َعِملَْت ِمْن سُوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَْينََها َوبَْينَهُ أََمدا َضرا

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَادِ  ُ نَْفَسهُ ۗ َوَّللاَّ  .30-*ال عمران(َّللاَّ

ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشِرِكيَن أَْن يُ )-38 َل َعلَْيكُْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َرب ِكُْم ۗ َوَّللاَّ نَزَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ   .105-*البقرة(َمْن يََشاُءۚ  َوَّللاَّ

  .77-*الحج(لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَّكُْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر )-39

 .32-فَقَاَل إِن ِي أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َرب ِي َحتَّىَٰ تََواَرْت بِاْلِحَجاِب*ص)-40

ا أَْو َعلَىَٰ َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَرۚ  َوَعلَى)-41 ا َمْعُدوَداٍت ۚ فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِريضا الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَاُم  أَيَّاما

ا فَُهَو َخْيٌر لَهُ ۚ َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَكُْم ۖ إِْن كُْنتُْم تَْعلَُمونَ  َع َخْيرا  .184-(*البقرة(ِمْسِكيٍنۖ  فََمْن تََطوَّ

 .37-*الدخان( ِإنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِمينَ أَهُْم َخْيٌر أَْم قَْوُم تُبَّعٍ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ۚ أَْهلَْكنَاهُْم ۖ)-42

ةا َعلَْيكُْم ۖ فَِإذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَُهْم يَْنظُُروَن إِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكالَِّذي يُْغَشىَٰ َعلَ )-43 ْيِه ِمَن اْلَمْوِت ۖ فَِإذَا ذََهَب أَِشحَّ

ِ اْلَخْوُف َسلَقُوكُْم بِأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَشِ  ِلَك َعلَى َّللاَّ
ُ أَْعَمالَُهْم ۚ َوَكاَن ذََٰ ئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبََط َّللاَّ ةا َعلَى اْلَخْيِرۚ  أُولََٰ حَّ

ا  .19-*االحزاب(يَِسيرا

ا )-44 تُْنبُِت اْْلَْرُض ِمْن بَْقِلَها َوقِثَّائَِها إِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسىَٰ َلْن نَْصبَِر َعلَىَٰ َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدعُ َلنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

ا  فَِإنَّ لَكُْم َما َسأَْلتُْم ۗ َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصِلَها ۖ قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَىَٰ بِالَِّذي هَُو َخْيٌر ۚ اْهبُِطوا ِمْصرا

لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ وَ  ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيرِ َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذ ِ ِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ
ِ ۗ ذََٰ  بَاُءوا بِغََضٍب ِمَن َّللاَّ

ِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدونَ 
ِ ۗ ذََٰ  .61-*البقرة(اْلَحق 

 .70-*الرحمن(فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَسانٌ )-45

 :الشر-ثانيا
 

 ا َوُهَو َشرٌّ لَكُمْ َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْيئا   َخْيٌر لَكُمْ ا َوهُوَ ْيئا كُتَِب َعلَْيكُُم اْلِقتَاُل َوهَُو كُْرهٌ لَكُْم َوَعَسى أَْن تَْكَرهُوا شَ )-1

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ     .216-(*البقرةَوَّللاَّ

ُ ِمْن فَْضلِ َواَل َيْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ )-2 ا لَُهمْ َو َخيْ ِه هُ  بَِما آتَاهُُم َّللاَّ قُو هَُو َشرٌّ لَُهمْ  بَلْ  را َن َما بَِخلُوا بِِه يَْوَم َسيَُطوَّ

ُ بَِما تَعْ  ِ ِميَراُث السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَّللاَّ   .180-(*ال عمرانيرٌ وَن َخبِ َملُ اْلِقيَاَمِة َولِِلَّ

لمال األن هذا   لهما أنعم هللا به عليهم تفضال منه أن هذا البخل خير لهم،بل هو شرٌّ وال يظنن الذين يبخلون بم

اقي ك،وهو البالمل وهللا سبحانه وتعالى هو مالك،الذي جمعوه سيكون طوقًا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة

 (26).بعد فناء جميع خلقه،وهو خبير بأعمالكم جميعها،وسيجازي كال على قدر استحقاقه



ُ عَنَ َمْن لَ  قُْل َهْل أُنَب ِئُكُْم بَِشر ٍ ِمْن ذَِلَك َمثُوبَةا ِعْنَد َّللاَِّ )-3 َرَدةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد لَْيِه َوَجعََل ِمْنُهُم اْلقِ عَ  َوَغِضَب هُ َّللاَّ

  .60-ة(*المائدالطَّاغُوَت أُولَئَِك َشرٌّ َمَكاناا َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيلِ 

هم الذين نهم أسالفإ،سقينهل أخبركم بمن ي جاَزى يوم القيامة جزاًء أشدَّ ِمن جزاء هؤالء الفا قل أيها النبي للمؤمنين

، كما م وتكبرهمترائهطردهم هللا من رحمته وَغِضب عليهم،وَمَسَخ َخْلقهم فجعل منهم القردة والخنازير بعصيانهم واف

ا عن في الدني ي هموضلَّ َسعْ  ع بِد من دون هللا ، لقد ساء مكانهم في اآلخرة كان منهم ع بَّاد الطاغوت وهو كل ما

 (27).الطريق الصحيح

ِ ِعْنَد َّللاَِّ )-4 مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن اَل يَعْ  إِنَّ َشرَّ الدََّواب    .22-نفالوَن(*االِقلُ الصُّ

ِ ِعْنَد َّللاَِّ )-5   .55-ل(*االنفانُونَ فَُهْم اَل يُْؤمِ الَِّذيَن َكفَُروا  إِنَّ َشرَّ الدََّواب 

ا َحتَّ )-6 ْحَمُن َمدًّ اَللَِة فَْليَْمُدْد لَهُ الرَّ اْوا َما يُوَعدُ ا َرأَ ى إِذَ قُْل َمْن َكاَن فِي الضَّ ا اْلعَذَاَب َوإِمَّ فََسيَْعلَُموَن  السَّاَعةَ  وَن إِمَّ

ا َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكاناا   .75-(*مريمَوأَْضعَُف ُجْندا

تى إذا ح اللهفاهلل يمهله ويملي له في ضقل أيها الرسول لهم من كان ضاال عن الحق غير متبع طريق الهدى،

نًا و شر مكاذ َمن هوإما قيام الساعة،فسيعلم حينئ ما توعَّده هللا ب إما العذاب العاجل في الدنيا رأى يقينا

 (28).ومستقًرا، وأضعف قوة وجنًدا

  .34-فرقان*اللُّ َسبِيالا َوأَضَ  انااأولَئَِك َشرٌّ َمكَ  َعلَى ُوُجوِهِهْم إِلَى َجَهنَّمَ  الَِّذيَن يُْحَشُرونَ )-7

ُ َشرَّ ذَِلَك اْليَْومِ -8 ا فََوقَاهُُم َّللاَّ   .11-نسان(*االَولَقَّاهُْم نَْضَرةا َوسُُرورا

  .11-(*البينةةِ أُولَئَِك هُْم َشرُّ اْلبَِريَّ  ِلِديَن فِيَهاَم َخاَهنَّ جَ نَاِر إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن ِفي )-9

ِ اْلفَلَِق )-10 َوِمْن َشر ِ * النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَدِ  َوِمْن َشر ِ * ا َوقَبَ ٍق إِذَ َوِمْن َشر ِ َغاسِ * ِمْن َشر ِ َما َخلَقَ *قُْل أَُعوذُ بَِرب 
 .5 -1-لقالف(*َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 

ِ النَّاِس )-11  . 4-1-لناسا (*اْلَخنَّاِس  ْسَواِس ْلوَ اِمْن َشر ِ  *إِلَِه النَّاِس *َمِلِك النَّاِس *قُْل أَُعوذُ بَِرب 

ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِاْلَخْيِر )-12 ُل َّللاَّ وَن ِلقَاَءنَا فِي يَْرجُ  فَنَذَُر الَِّذيَن الَ  مْ ْيِهْم أََجلُهُ َي إِلَ قُِض لَ َولَْو يَُعج ِ

  .11-(*يونسطُْغيَانِِهْم يَْعَمُهونَ 

ل هللا للناس إجابة دعائهم في الشر كاستعجاله لهم في الخير باإلجابة لهلكوا، فنتر افون ين ال يخك الذولو يعّجِ

هم يترددون حائرين دهم وعتّوِ  (29).عقابنا، وال يوقنون بالبعث والنشور في تمرُّ

 .11-ء(*اْلسراُجوالا َوَكاَن اِْلنَساُن عَ  اِْلنَساُن بِالشَّر ِ ُدَعاءهُ بِاْلَخْيرِ )َويَْدُع -13

ْنَساِن أَْعَرَض َونَأَى بَِجانِبِهِ -14 ايَ لشَّرُّ َكاَن سَّهُ اا مَ َوإِذَ  )َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْْلِ  . 83-(*اْلسراءئُوسا



رض من فقر أو دة مِ تولَّى وتباعد عن طاعة ربه، وإذا أصابته ش وإذا أنعمنا على اإلنسان من مال وعافية ونحوهما،

االبفضل هللا تعالى،إال من عصم هللا في حالتي  قنعألنه ال ي،كان قنوًطا االو ءسرَّ   (30).ءضرَّ

ْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيرِ -15  .49-فصلت (*وطٌ ٌس قَنُ َيئُوَوِإْن َمسَّهُ الشَّرُّ فَ  )اَل َيْسأَُم اْْلِ

ْنَساِن أَْعَرَض َونَأَى بَِجانِبِهِ -16   .51-(*فصلتاٍء َعِريٍض رُّ فَذُو ُدعَ هُ الشَّ سَّ مَ َوإِذَا  )َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْْلِ

ْنَساَن ُخِلَق َهلُوعاا *-17  .21-20-19-عاا(*المعارجْلَخْيُر َمنُواسَّهُ ا مَ * َوإِذَ  إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوعاا )إِنَّ اْْلِ

 .35-(* اْلنبياءا تُْرَجعُونَ إِلَْينَ وَ  ةا َونَْبلُوكُم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِتْنَ  )كُلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوتِ -19

َها يُوسُُف فِي نَْفِسِه َولَْم يُْبِدَها لَُهْم ۚ قَالَ -20 ُ  أَ )قَالُوا إِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن قَْبُل ۚ فَأََسرَّ ْنتُْم َشرٌّ َمَكاناا ۖ َوَّللاَّ

 .77-أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن(*يوسف

ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهْم ۖ فَنَذَُر الَِّذينَ -21 ُل َّللاَّ اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا فِي طُْغيَانِِهْم  )َولَْو يَُعج ِ

 .11-مائدةيَْعَمُهوَن(*ال

ئَِك هُْم َشرُّ -22
 .6- اْلبَِريَِّة(*البينة)إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها ۚ أُولََٰ

ْنَساِن أَْعَرَض َونَأَىَٰ بَِجانِبِِه ۖ َوإَِذا َمسَّهُ -23  .83-الشَّرُّ َكاَن يَئُوساا(*االسراء)َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْْلِ

الَِّذيَن يَتْلُوَن َعلَْيِهْم آَياتِنَا ۗ َوإِذَا تُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَي ِنَاٍت تَْعِرُف فِي ُوُجوِه الَِّذيَن َكفَُروا اْلُمْنَكَر ۖ يََكاُدوَن يَْسطُوَن بِ )-24

ِلكُُم ۗ
ُ الَِّذيَن َكفَُروا ۖ َوبِئَْس اْلَمِصيرُ قُْل أَفَأُنَب ِئُكُْم بَِشر ٍ ِمْن ذََٰ  .72-*الحج( النَّاُر َوَعَدَها َّللاَّ

لمؤمنين شون باوإذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤالء المشركين ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم،يكادون يبط

ن سماع مة إليكم د كراهبركم بما هو أشقل لهم أيها الرسول أفال أخ،الذين يدعونهم إلى هللا تعالى،ويتلون عليهم آياته

 (31).يهالنار أعدَّها هللا للكافرين في اآلخرة وبئس المكان الذي يصيرون إل،الحق ورؤية الداعين إليه

ا لَكُْم ۖ بَْل هَُو َخْيٌر لَكُْم ۚ ِلكُل ِ )-25 ْفِك عُْصبَةٌ ِمْنكُْم ۚ اَل تَْحَسبُوهُ َشرًّ ثِْم ۚ إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْْلِ  اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكتََسَب ِمَن اْْلِ

 .11-*النور(َوالَِّذي تََولَّىَٰ ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظيمٌ 

معشر   ن إليكموهو اتهام أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بالفاحشة، جماعة منتسبو إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب

ا   هاويه بذكرها والتنلكم بل هو خير لكم،لما تضمن ذلك ِمن تبرئة أم المؤمنين ونزاهت المسلمين ال تحسبوا قولهم شرًّ

ل لكل فرد تكلم باإلفك جزاء فعله من الذنب،والذي ت،،ورفع الدرجات وتكفير السيئات وتمحيص المؤمنين  عظمه وهومحمَّ

 (32).لناراسفل من لدرك األآلخرة،وهو الخلود في اله عذاب عظيم في ا عبد هللا بن أ بّيِ ابن سلول كبير المنافقين لعنه هللا

ذَا)-26  .55-(*صَمآبٍ  لََشرَّ  ِللطَّاِغينَ  َوإِنَّ  َهَٰ

  .62-(*صْشَرارِ اْْلَ  ِمنَ  نَعُدُّهُمْ  كُنَّا ِرَجاالا  نََرىَٰ  الَ  لَنَا َما َوقَالُوا)-27



 النعمة والرزق. -المبحث السابع

 :النعمة-اوال

ِ َعلَْيكُْم إِْذ كُْنتُْم أَْعَداءا فَأَلََّف بَْينَ َواْعتَِصُموا )-1 قُوا ۚ َواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ ِ َجِميعاا َواَل تَفَرَّ  قُلُوبِكُْم فَأَْصبَْحتُْم بَِحْبِل َّللاَّ

لِ 
ُ لَكُْم آيَاتِِه لَعَلَّكُْم تَْهتَُدونَ بِنِْعَمتِِه إِْخَواناا َوكُْنتُْم َعلَىَٰ َشفَا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَكُْم ِمْنَها ۗ َكذََٰ  .67-*ال عمران(َك يُبَي ُِن َّللاَّ

َر لَكُْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َوأَْسبََغ َعلَْيكُْم نِعََمهُ َظاِهَرةا )-2 َ َسخَّ  َوبَاِطنَةا ۗ َوِمَن النَّاِس َمْن أَلَْم تََرْوا أَنَّ َّللاَّ

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َواَل هُداى َواَل ِكتَاٍب ُمنِيرٍ يَُجاِدُل فِي   .20-*لقمان(َّللاَّ

 نم وما في األرضألم تروا أيها الناس أن هللا ذلَّل لكم ما في السموات من الشمس والقمر والسحاب وغير ذلك،

كم بنعمه الظاهرة على األبدان والجوار باطنة في وال حالدواّبِ والشجر والماء وغير ذلك مما ال يحصى،وعمَّ

غير بادة له بص العومن الناس َمن يجادل في توحيد هللا وإخال،العقول والقلوب،وما ادَّخره لكم مما ال تعلمونه

 (33).حجة وال بيان وال كتاب مبين يبيِّن حقيقة دعواه

 .59-*الزخرف(ِإْسَرائِيلَ إِْن هَُو إاِلَّ َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَْيِه َوَجعَْلنَاهُ َمثاَلا ِلبَنِي )-3

ِ َعلَْيكُْم إِْذ َجعََل فِيكُْم أَْنبِيَاَء َوَجعَلَكُمْ )-4 ا  َوإِْذ قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم اْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ ُملُوكاا َوآتَاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحدا

 .20-*المائدة(ِمَن اْلعَالَِمينَ 

َ َشِديُد  َسْل بَِني إِْسَرائِيلَ )-5 ِ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْهُ فَِإنَّ َّللاَّ ْل نِْعَمةَ َّللاَّ -*البقرة(اْلِعقَابِ َكْم آتَْينَاهُْم ِمْن آيٍَة بَي ِنٍَة ۗ َوَمْن يُبَد ِ

211. 

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ )-6 ِ َونِْعَمةاۚ  َوَّللاَّ  .8-*الحجرات(فَْضالا ِمَن َّللاَّ

ا َوأََحلُّوا قَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر(*)أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن -7 ِ كُْفرا لُوا نِْعَمَت َّللاَّ  .28-براهيمابَدَّ

ا ِمْن كُل ِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِ -8 ُ َمثاَلا قَْريَةا َكانَْت آِمنَةا ُمْطَمئِنَّةا يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغدا ُ لِ )َوَضَرَب َّللاَّ ِ فَأَذَاقََها َّللاَّ بَاَس أَْنعُِم َّللاَّ

 .112-اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَعُوَن(*النحل

اَلِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِديَكُْم إِلَى اْلَمَرافِِق َوامْ )-9 َسُحوا بُِرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

ُروا ۚ َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضىَٰ أَْو َعلَىَٰ َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط أَ إِلَى اْلَكْعبَْيِن ۚ َوإِ  ْو اَلَمْستُُم ْن كُْنتُْم ُجنُباا فَاطَّهَّ

ا َطي ِباا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ِمْنهُ ۚ مَ  ُموا َصِعيدا ُ ِليَْجعََل َعلَْيكُْم ِمْن َحَرجٍ الن َِساَء فَلَْم تَِجُدوا َماءا فَتَيَمَّ ا يُِريُد َّللاَّ

َركُْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيكُْم لَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ  ِكْن يُِريُد ِليَُطه ِ
 .6-*المائدة(َولََٰ

المرافق )والِمْرفَق يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصالة وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع 

الِمْفَصل الذي بين الذراع والعَض د( وامسحوا رؤوسكم واغسلوا أرجلكم مع الكعبين )وهما العظمان البارزان عند 

فإن كنتم مرضى أو على سفر  ،وإن أصابكم الحدث األكبر فتطهروا باالغتسال منه قبل الصالة،ملتقى الساق بالقدم(



ته أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه األرض وامسحوا في حال الصحة أو قضى أحدكم حاج

ما يريد هللا في أمر الطهارة أن ي َضيِّق عليكم، بل أباح التيمم توسعةً عليكم ورحمة بكم،إذ جعله ،وجوهكم وأيديكم منه

م من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم  (34).بطاعته فيما أمر وفيما نهى بديال للماء في الطهارة، فكانت رخصة التيمُّ

َ اَل يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِينَ )-10 ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ َّللاَّ  .171-*ال عمران(يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ

 .11-*الضحى(وأما بنعمة ربك فحدث)-11

ا آِمناا َويُتََخطَُّف )-12 ِ يَْكفُُرونَ أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرما  .67-*العنكبوت(النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم ۚ أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة َّللاَّ

َ لَغَفُوٌر َرِحيمٌ )-13 ِ اَل تُْحُصوَها ۗ ِإنَّ َّللاَّ  .18-*النحل(َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ

ال ِينَ ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر )-14  .7-*الفاتحة(اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ

ْنَساِن أَْعَرَض َونَأَىَٰ بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعِريٍض )-15  .51-*فصلت(َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْْلِ

ئَِك َمَع الَِّذيَن )-16 سُوَل فَأُولََٰ َ َوالرَّ اِلِحيَن ۚ َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ د ِ ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِي ِيَن َوالص ِ أَْنعََم َّللاَّ

ئَِك َرفِيقاا  .69-*النساء(َوَحُسَن أُولََٰ

ُ َعلَْيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْلبَاَب فَِإذَا )-17 ِ قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن أَْنعََم َّللاَّ َدَخْلتُُموهُ فَِإنَّكُْم َغاِلبُوَن ۚ َوَعلَى َّللاَّ

 .23-*المائدة(فَتََوكَّلُوا إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

ُ ذُو فَْضٍل )-18 ِ ۗ َوَّللاَّ ِ َوفَْضٍل لَْم يَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن َّللاَّ  .174-*ال عمران(َعِظيمٍ فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ

ْنَساُن إِذَا َما اْبتاََلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َونَعََّمهُ فَيَقُوُل َرب ِي أَْكَرَمنِ )-19 ا اْْلِ  .15-*الفجر(فَأَمَّ

ا نِْعَمةا أَْنعََمَها َعلَىَٰ قَْوٍم َحتَّىَٰ يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهْم ۙ َوأَ )-20 َ لَْم َيُك ُمغَي ِرا ِلَك بِأَنَّ َّللاَّ
َ َسِميٌع َعِليمٌ نَّ ذََٰ  .53-*االنفال(َّللاَّ

 .40-*البقرة(فَاْرَهبُونِ يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذكُُروا نِْعَمِتَي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدكُْم َوإِيَّاَي )-21

ْلُهْم )-22 بِيَن أُوِلي النَّْعَمِة َوَمه ِ  .11-*المزمل(قَِليالا َوذَْرِني َواْلُمَكذ ِ

 :الرزق-ثانيا

ُ ِمَن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق فَأَْحيَا بِِه اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتِ )-1 يَاحِ آيَاٌت َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما أَْنَزَل َّللاَّ َها َوتَْصِريِف الر ِ

 .5-*الجاثية(ِلقَْوٍم يَْعِقلُونَ 

 ،فاهتزتهاجفاف دوتعاقبهما عليكم وما أنزل هللا من السماء من مطر فأحيا به األرض بعوفي اختالف الليل والنار 

ن هللا عقلون بالنبات والزرع،وفي تصريف الرياح لكم من جميع الجهات وتصريفها لمنافعكم أدلةٌ وحجٌج لقوم يع

 ( 35).حججه وأدلته



ُ َحاَلالا َطي ِباا ۚ -2 ا َرَزقَكُُم َّللاَّ َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُونَ َوكُلُوا ِممَّ  .88-*المائدة(َواتَّقُوا َّللاَّ

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ۖ كُلََّما ُرزِ )-3 ِر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ قُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة ِرْزقاا ۙ َوبَش ِ

ذَا الَِّذي رُ  َرةٌ ۖ َوهُْم فِيَها َخاِلُدونَ قَالُوا َهَٰ ا ۖ َولَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ  .25-*البقرة(ِزْقنَا ِمْن قَْبُل ۖ َوأُتُوا بِِه ُمتََشابِها

 قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاٍس  َۖوإِِذ اْستَْسقَىَٰ ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر ۖ فَاْنفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْيناا)-4

ِ َواَل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ   .60-*البقرة(َمْشَربَُهْم ۖ كُلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق َّللاَّ

َضاَعةَ ۚ )-5 َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدهُنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ۖ ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ الرَّ

ِلَك ۗ فَِإْن أََراَدا  بِاْلَمْعُروِف ۚ اَل تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها ۚ اَل تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َواَل َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه ۚ
َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ذََٰ

إِذَا َسلَّْمتُْم َما ْنُهَما َوتََشاُوٍر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما ۗ َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْواَلَدكُْم فاََل ُجنَاَح َعلَْيكُْم فَِصاالا َعْن تََراٍض مِ 

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .233-*البقرة(آتَْيتُْم بِاْلَمْعُروِف ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ

ْنيَا ِلنَْفتِنَُهْم فِي)-6 ْنُهْم َزْهَرَة اْلَحيَاِة الدُّ ا م ِ        (ِه ۚ َوِرْزُق َرب َِك َخْيٌر َوأَْبقَىَٰ َواَل تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَىَٰ َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجا

 .131-*طه

َسناا َوَكفَّلََها َزَكِريَّا ۖ كُلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها نَبَاتاا حَ )-16

َ يَْرُزُق َمْن َيَشاُء بِغَ  ِ ۖ إِنَّ َّللاَّ ذَا ۖ قَالَْت هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  .37-*ال عمران(ْيِر ِحَسابٍ ِرْزقاا ۖ قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّىَٰ لَِك َهَٰ

اَلِة َواْصَطبِْر َعلَْيَها ۖ اَل نَْسأَلَُك ِرْزقااۖ  نَْحُن نَْرُزقَُك ۗ َواْلعَاقِبَةُ ِللتَّْقَوىَٰ وَ )-7  .132-*طه(أُْمْر أَْهلََك بِالصَّ

تَْيِن َوأَْعتَْدنَا لََها)-8 ا نُْؤتَِها أَْجَرَها َمرَّ ِ َوَرُسوِلِه َوتَْعَمْل َصاِلحا ا َوَمْن يَْقنُْت ِمْنكُنَّ لِِلَّ  .31-*االحزاب(ِرْزقاا َكِريما

بُونَ )-9  .82-*الواقعة(َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَكُْم أَنَّكُْم تَُكذ ِ

 .22-*الذاريات(َوفِي السََّماِء ِرْزقُكُْم َوَما تُوَعُدونَ )-10

ِ أَْمَواتاا ۚ بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد رَ )-11  .169-*ال عمران(ب ِِهْم يُْرَزقُونَ َواَل تَْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

12-( ُ ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَىَٰ َوهَُو ُمْؤِمٌن فَأ ئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َمْن َعِمَل َسي ِئَةا فاََل يُْجَزىَٰ إِالَّ ِمثْلََها ۖ َوَمْن َعِمَل َصاِلحا ولََٰ

 .40-*غافر(يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَْيِر ِحَسابٍ 

ا َواْرُزقُوهُْم فِيَها َواْكسُوهُْم َوقُولُوا لَُهْم قَ َواَل تُؤْ )-13 ُ لَكُْم قِيَاما ( ْوالا َمْعُروفااتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَكُُم الَّتِي َجَعَل َّللاَّ

 .5-*النساء

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنِفقُونَ )-14 اَلةَ َوِممَّ  .3-رة*البق(الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَّ

ا َرَزْقنَاكُْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم اَل بَْيٌع فِيِه َواَل ُخلَّةٌ )-15  َواَل َشفَاَعةٌ ۗ َواْلَكافُِروَن هُُم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِممَّ

 .254-*البقرة(الظَّاِلُمونَ 



 الترغيب االلهي لالنسان لعمل الخير. -المبحث الثامن

  :يَْرشُُدونَ  لَعَلَُّهمْ  -اوال

 (نُوا ِبي لَعَلَُّهْم يَْرشُُدونَ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَِإن ِي قَِريٌب ۖ أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن ۖ فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤمِ )-1

  .186-*البقرة

  :يَتَّقُونَ  لَعَلَُّهمْ  -ثانيا 

ن ُدوِنِه َوِليٌّ َواَل َشِفيٌع لَّعَلَّ )-1  . 51-*االنعام(ُهْم يَتَّقُونَ َوأَنِذْر بِِه الَِّذيَن يََخافُوَن أَن يُْحَشُروا إِلَىَٰ َرب ِِهْم  لَْيَس لَُهم م ِ

   .69-(*االنعاميَتَّقُونَ  لَعَلَُّهمْ  ِذْكَرى َولَِكنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِحَسابِِهمْ  ِمنْ  يَتَّقُونَ  الَِّذينَ  َعلَى َوَما)-2

ْفنَا َعَربِيًّا قُْرآناا أَْنَزْلنَاهُ  َوَكذَِلكَ -3 اذِ  لَُهمْ  يُْحِدثُ  أَوْ  يَتَّقُونَ  لََعلَُّهمْ  دِ اْلَوِعي ِمنَ  فِيهِ  َوَصرَّ   .113-*طهْكرا

ُ أَنَّكُْم كُْنتُمْ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ )-4 فَُث إِلَىَٰ نَِسائِكُْم ۚ هُنَّ ِلبَاٌس َلكُْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ ۗ َعِلَم َّللاَّ يَاِم الرَّ تَْختَانُوَن أَْنفَُسكُْم فَتَاَب  الص ِ

ُ َلكُْم ۚ َوكُ  لُوا َواْشَربُوا َحتَّىَٰ يَتَبَيََّن لَكُُم اْلَخْيُط اْْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم ۖ فَاْْلَن بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُوا َما َكتََب َّللاَّ

يَاَم إِلَى اللَّْيِل ۚ َواَل تُبَاِشُروهُنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن ِفي الْ  وا الص ِ ِ فاََل تَْقَربُ اْْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ۖ ثُمَّ أَتِمُّ وَها ۗ َمَساِجِد ۗ تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

ُ آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَّقُونَ  ِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ
 .187-*البقرة(َكذََٰ

 :لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ  -ثالثا

َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتْكُْمۗ  َواَل تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّىَٰ َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّىَٰ يُْؤِمنَّ ۚ َوَْلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ )-1

ُ يَ  ئَِك يَْدعُوَن إِلَى النَّاِر ۖ َوَّللاَّ
ْذنِِهۖ  ْدُعو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبإِ يُْؤِمنُوا ۚ َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَكُْمۗ  أُولََٰ

 .221-*البقرة(َويُبَي ُِن آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ 

ُ  َويَْضِربُ  َرب َِها بِِإْذنِ  ِحينٍ  كُلَّ  أُكُلََها وتُْؤتِي)-2  .25-(*ابراهيميَتَذَكَُّرونَ  لَعَلَُّهمْ  ِللنَّاِس  اْْلَْمثَالَ  َّللاَّ

  :يَْرِجعُونَ  لَعَلَُّهمْ  -رابعا

          آِخَرهُ لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن()َوقَالَْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َواْكفُُروا -1

 .72-*ال عمران

اِلُحوَن )-2 ا ۖ ِمْنُهُم الصَّ ِلَكۖ  َوبَلَْونَاهُْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّي ِئَاِت لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ َوقَطَّْعنَاهُْم فِي اْْلَْرِض أَُمما
( َوِمْنُهْم ُدوَن ذََٰ

 . 168-*االعراف

 .62-ْرِجعُوَن(*يوسفلَعَلَُّهْم يَ  )َوقَاَل ِلِفتْيَانِِه اْجعَلُوا بَِضاَعتَُهْم فِي ِرَحاِلِهْم لَعَلَُّهْم يَْعِرفُونََها إِذَا اْنقَلَبُوا إِلَىَٰ أَْهِلِهمْ -3

ا إاِلَّ  ُجذَاذاا َفَجعَلَُهمْ )-4   .58-نبياء(*االيَْرِجعُونَ  إِلَْيهِ  لَعَلَُّهمْ  لَُهمْ  َكبِيرا

عُونَ  لَعَلَُّهمْ  -خامسا   :يَتََضرَّ

اءِ  اءِ بِاْلبَأْسَ  فَأََخْذنَاهُمْ  قَْبِلكَ  ِمنْ  أَُممٍ  إِلَى أَْرَسْلنَا َولَقَدْ )-1 رَّ عُونَ  لَعَلَُّهمْ  َوالضَّ    .42-االنعام(*يَتََضرَّ

ٍ  ِمنْ  قَْريَةٍ  فِي أَْرَسْلنَا َوَما)-2 اءِ  بِاْلبَأَْساءِ  أَْهلََها أََخْذنَا إاِلَّ  نَِبي  رَّ عُونَ  لَعَلَُّهمْ  َوالضَّ رَّ   .94-(*االعرافيَضَّ

https://www.almaany.com/quran-b/6/51/
https://www.almaany.com/quran-b/2/221/
https://www.almaany.com/quran-b/2/221/
https://www.almaany.com/quran-b/2/221/
https://www.almaany.com/quran-b/2/221/


 :يَْفقَُهونَ  لَعَلَُّهمْ  -سادسا

ِشيَعاا َويُِذيَق بَْعَضكُْم بَأَْس  قُْل هَُو اْلقَاِدُر َعلَىَٰ أَْن يَْبعََث َعلَْيكُْم َعذَاباا ِمْن فَْوقِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو يَْلبَِسكُمْ )-1

ُف اْْليَاِت لَعَلَّهُ   .65-*االنعام(ْم يَْفقَُهونَ بَْعٍض ۗ اْنظُْر َكْيَف نَُصر ِ

 :يُْؤِمنُونَ  لَعَلَُّهمْ  -سابعا  

ا َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوتَْفِصيالا ِلكُل ِ َشْيٍء َوهُداى َوَرْحَمةا لَعَلَُّهْم بِ )-1  (ِلقَاِء َرب ِِهْم يُْؤِمنُونَ ثُمَّ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب تََماما

 .154-االنعام *

  :يَذَّكَُّرونَ  لَعَلَُّهمْ  -ثامنا

ِلكَ )-1
ِلَك َخْيٌر ذََٰ

ِ لَعَلَُّهْم يَا بَنِي آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيكُْم ِلبَاساا يَُواِري َسْوآتِكُْم َوِريشاا َوِلبَاُس التَّْقَوىَٰ ذََٰ ( يَذَّكَُّرونَ   ِمْن آيَاِت َّللاَّ

 . 26-*االعراف

نِينَ  فِْرَعْونَ  آلَ  أََخْذنَا َولَقَدْ )-2    .130-(*االعرافيَذَّكَُّرونَ  ُهمْ لَعَلَّ  الثََّمَراتِ  ِمنَ  َونَْقٍص  بِالس ِ

ا)-3 دْ  اْلَحْربِ  فِي تَثْقَفَنَُّهمْ  فَِإمَّ   .75-(*االنفاليَذَّكَُّرونَ  عَلَُّهمْ لَ  َخْلفَُهمْ  َمنْ  بِِهمْ  َفَشر ِ

  :يَتَفَكَُّرونَ  لَعَلَُّهمْ  -تاسعا  

ِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى اْْلَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ ۚ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِ )-1 
ْن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهْث ۚ َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولََٰ

ِلَك َمثَُل 
 .167-*االعراف(اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ ذََٰ

 :لعلهم ينتهون-عاشرا

ةَ اْلكُْفِر ۙ إِنَُّهْم الَ )-1   (أَْيَماَن لَُهْم لَعَلَُّهْم يَْنتَُهونَ  َوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِدينِكُْم فَقَاتِلُوا أَئِمَّ

 .12-*التوبة
 :لَعَلَُّهْم َيْحذَُرونَ  -احد عشر 

يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا َكافَّةا ۚ فَلَْواَل نَفََر ِمْن ُكل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِ )-1    ي الد ِ

 .122-*التوبة(َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ 

 :ونَ لَعَلَُّهْم يَْعلَمُ  -اثنا عشر

يُق أَْفتِنَا فِي َسْبعِ بَقََراٍت ِسَماٍن يَأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ سُْنباَُلٍت ُخْضٍر )-1 د ِ   َوأَُخَر يَابَِساٍت لَعَل ِي يُوسُُف أَيَُّها الص ِ

 .46-*يوسف(أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لَعَلَُّهْم يَْعلَُمونَ 

 :يَْشكُُرونَ  لَعَلَُّهمْ  -ثالثة عشر

ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا الصَّ )-1 يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ اَلةَ فَاْجعَْل أَْفئَِدةا ِمَن النَّاِس َربَّنَا إِن ِي أَْسَكْنُت ِمْن ذُر ِ

 .37-(*ابراهيمتَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَْشكُُرونَ 
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  :يَْهتَُدونَ  لَعَلَُّهمْ -اربعة عشر

ا فِيَها َوَجعَْلنَا بِِهمْ  تَِميدَ  أَنْ  َرَواِسيَ  اْْلَْرِض  فِي َوَجعَْلنَا)-1   .31-(*االنبياءيَْهتَُدونَ  لَعَلَُّهمْ  سُباُلا  فَِجاجا

 االسراف والتبذير-تاسعالمبحث ال

 :االسراف-اوال

 ويعطي معاني مختلفة،وكما يأتي: ان االسراف ورد في آيات عدة

 االسراف في االكل والشرب: -1

 .31-*االعراف(هُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ ِرفُوا ۚ إِنَّ اَل تُسْ ا وَ يَا بَنِي آَدَم ُخذُوا ِزينَتَكُْم ِعنَد ُكل ِ َمْسِجٍد َوكُلُوا َواْشَربُو﴿-أ

فة وطهارة ونحو من ثياب ساترة لعوراتكم ونظا الزينة المشروعة،يا بني آدم كونوا عند أداء كل صالة على حالة من 

رفين زين المسلمتجاواإن هللا ال يحب ،ذلك،وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم هللا،وال تتجاوزوا حدود االعتدال في ذلك

 .في الطعام والشراب وغير ذلك

 التجاوز على حدود هللا بالفواحش:-2

ن ُدوِن الن َِساِء ۚ بَْل أَنتُ إِنَّكُْم لَتَأْتُوَن )-أ َجاَل َشْهَوةا م ِ سْ ْم َقوْ الر ِ  .81-اف*االعر(ِرفُونَ ٌم مُّ

أنتم قوم  سائكم، بلنم من إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم،شهوة منكم لذلك،غير مبالين بقبحها،تاركين الذي أحلَّه هللا لك

أحد  سبقهم بهاي،ولم إلناث من الفواحش التي ابتدعها قوم لوطإن إتيان الذكور دون ا،متجاوزون لحدود هللا في اإلسراف

 من الخلق.

 التجاوز في الشرك والعصيان والتكذيب:-3

ْرتُمۚ  بَْل أَنتُْم قَْوٌم )-أ عَكُْم ۚ أَئِن ذُك ِ  .19-*يس(ِرفُونَ سْ مُّ قَالُوا َطائُِركُم مَّ

عظتم بما فيه خيركم تشاقال المرسلون: شؤمكم وأعمالكم من الشرك والشر معكم ومردودة   توعدتموناءمتم وعليكم،أإن و 

  .بالرجم والتعذيب،بل أنتم قوم عادتكم اإلسراف في العصيان والتكذيب

 االنفاق بشكل معتدل:-4

ِلكَ )-أ وا َوَكاَن بَْيَن ذََٰ  .67-فرقان*ال(اًما قَوَ َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَق وا لَْم ي ْسِرف وا َولَْم يَْقت ر 

ذير بين التب م وسًطافي النفقة، وكان إنفاقه إذا أنفقوا من أموالهم لم يتجاوزوا الحد في العطاء، ولم يضيِّقواوالذين 

 والتضييق.

 االسراف على النفس بالعصيان:-5

ِلَك َنْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم يُْؤِمن بِآيَاِت َرب ِِه ۚ َولَعَذَابُ )-أ
 .127-*طه(َوأَْبقَىَٰ َشدُّ أَ ِخَرِة اْْل  َوَكذََٰ



 لمعدُّ لهم أشد ألًماابعقوبات في الدنيا،ولَعذاب اآلخرة  وهكذا نعاقب َمن أسرف على نفسه فعصى ربه، ولم يؤمن بآياته 

 .وأدوم وأثبت؛ ألنه ال ينقطع وال ينقضي

 التمادي في المعصية والفساد:-6

 .215-151-*الشعراء(ِلُحونَ  يُصْ يُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َوالَ َواَل تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفِيَن* الَِّذيَن )-أ

لى عين دأبوا  الذفخافوا عقوبة هللا،واقبلوا نصحي،وال تنقادوا ألمر المسرفين على أنفسهم المتمادين في معصية هللا

 .اإلفساد في األرض إفساًدا ال إصالح فيه

 عدم االسراف في القتل:-7

َم َّللاَّ  إِالَّ ِباْلَحّقِ ۗ َوَمن ق تَِل َمظْ َواَل تَْقت ل وا )-أ اْلقَتِْل ۖ إِنَّه  َكاَن  ِه س ْلَطانًا فَاَل ي ْسِرف فِّيعَْلنَا ِلَوِليِّ جَ ا فَقَْد ل ومً النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 .33-*االسراء(َمنص وًرا

تل المرتد. ومن ق تِل م الزاني المحصن أو قرج  وال تقتلوا النفس التي حرم هللا قَتْلها إال بالحق الشرعي كالقصاص أو

تول أمر المق لولي بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره ِمن وارث أو حاكم حجة في طلب قَتْل قاتله أو الدية، وال يصح

 ول على القاتلمقتوليَّ ال معين أن يجاوز حدَّ هللا في القصاص كأن يقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو ي َمثِّل بالقاتل، إن هللا

 .حتى يتمكن ِمن قَتْله قصاًصا

 االسراف في الكذب على هللا:-8

ا أَْو قَائِما )-أ رُّ َدَعانَا ِلَجنبِِه أَْو قَاِعدا نَساَن الضُّ ا ا فَ َوإِذَا َمسَّ اْْلِ هُ َمرَّ َكأَن لَّْم يَدْ  َشْفنَا َعْنهُ كَ لَمَّ ِلَك ُضرَّ
سَّهُ ۚ َكذََٰ عُنَا إِلَىَٰ ُضر ٍ مَّ

 .12-*يونس(ُزي َِن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

حسب الحال التي يكون  لجنبه أو قاعًدا أو قائًما، على وإذا أصاب اإلنساَن الشدة  استغاث بنا في كشف ذلك عنه مضطجعًا 

نسي ما ه الضر، ويصيب قبل أنفلما كشفنا عنه الشدة التي أصابته استمرَّ على طريقته األولى ،بها عند نزول ذلك الضّرِ به

ج عنه ما كان قد نزل به من البالء، كما ز   ان استمراره هذا اإلنسليِّن كان فيه من الشدة والبالء، وترك الشكر لربه الذي فرَّ

يِّن للذين أسرفوا في الكذب على هللا  ا كانو نبيائه ماعلى أوعلى جحوده وعناده بعد كشف هللا عنه ما كان فيه من الضر،ز 

 .يعملون من معاصي هللا والشرك به

 المتكبرين المتجاوزين على حدود بالكفر والفساد:-9

ن فِْرعَ )-أ ن قَْوِمِه َعلَىَٰ َخْوٍف م ِ يَّةٌ م ِ اٍل فِي اْْلَْرِض َوإِنَّهُ نَُهْم ۚ َوإِنَّ فِْرَعْوَن لَعَ ِهْم أَن يَْفتِ َملَئِ وَ ْوَن فََما آَمَن ِلُموَسىَٰ إِالَّ ذُر ِ

 .83-*يونس(لَِمَن اْلُمْسِرفِينَ 

من قومه من بني إسرائيل، وهم خائفون من  فما آمن لموسى عليه السالم مع ما أتاهم به من الحجج واألدلة إال ذرية 

فرعون وملئه أن يفتنوهم بالعذاب، فيصدُّوهم عن دينهم، وإن فرعون لَجبار مستكبر في األرض، وإنه لمن المتجاوزين 

 .ر والفسادالحد في الكف



 عدم االسراف في اكل الثمار وزكاتها:-10

ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخلَ )-أ ْرعَ َوال َوهَُو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ مَّ ُمْختَِلفاا أُ  زَّ ْيتُوَن َوالرُّ ا َوَغْيَر كُلُهُ َوالزَّ اَن ُمتََشابِها

 .141-ام*االنع( يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ الَ فُوا ۚ إِنَّهُ تُْسرِ  َوالَ  أَثَْمَر َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه ۖ ُمتََشابٍِه ۚ كُلُوا ِمن ثََمِرِه إِذَا 

مرفوع،  و غيروهللا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين: منها ما هو مرفوع عن األرض كاألعناب،ومنها ما ه

أيها  كلوا،طعمهمره وا طعمه،والزيتون والرمان متشابًها منظره،ومختلفًا ثولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع، متنوعً 

ي إخراج فعتدال ِمن ثمره إذا أثمر،وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم حصاده وقطافه،وال تتجاوزوا حدود اال الناس

 .وجههإنه تعالى ال يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير ،المال وأكل الطعام وغير ذلك

 عدم التوفيق للحق المسرف الكذاب: -11

ْن آِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُونَ )-أ ْؤِمٌن م ِ ُ َوقَْد َجاَءكُم بِالْ يَقُوَل َرب ِيَ  الا أَنَرجُ  َوقَاَل َرُجٌل مُّ ب ِكُْم ۖ َوإِن يَُك  َّللاَّ بَي ِنَاِت ِمن رَّ

َ إِنَّ  كُْم ۖن يَُك َصاِدقاا يُِصْبكُم بَْعُض الَِّذي يَِعدُ َكاِذباا فَعَلَْيِه َكِذبُهُ ۖ َوإِ   .28-*غافر(ِدي َمْن هَُو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ  اَل يَهْ َّللاَّ

م له عندكم إال أن كيف تستحلون قَتَْل رجل ال جر :وقال رجل مؤمن باهلل من آل فرعون، يكتم إيمانه منكًرا على قومه

عائد عليه  باَل كذبهنَّ وفإن يك موسى كاذبًا فإ،يقول ربي هللا،وقد جاءكم بالبراهين القاطعة ِمن ربكم على ِصْدق ما يقول

ال حق واإلقبلرك اوحده،وإن يك صادقًا لحقكم بعض الذي يتوعَّدكم به،إن هللا ال يوفق للحق َمن هو متجاوز للحد، بت

 .على الباطل، كذَّاب بنسبته ما أسرف فيه إلى هللا

 لن يوفق هللا للهدى والرشاد المسرف المرتاب:-12

ُ ِمن بَْعِدِه ْبعََث ىَٰ إِذَا َهلََك قُْلتُْم لَن يَ كُم بِِه ۖ َحتَّ ا َجاءَ مَّ م ِ َولَقَْد َجاَءكُْم يُوسُُف ِمن قَْبُل بِاْلبَي ِنَاِت فََما ِزْلتُْم فِي َشك ٍ )-أ َّللاَّ

ْرتَابٌ  ُ َمْن هَُو ُمْسِرٌف مُّ ِلَك يُِضلُّ َّللاَّ
 .34-*غافر(َرسُوالا ۚ َكذََٰ

ضحة على صدقه، وأمركم قبل موسى، بالدالئل الوا ولقد أرسل هللا إليكم النبيَّ الكريم يوسف بن يعقوب عليهما السالم من 

إن هللا م، وقلتم:وشركك مما جاءكم به في حياته، حتى إذا مات ازداد شككمبعبادة هللا وحده ال شريك له، فما زلتم مرتابين 

لى الهدى إال يوفقه فالى، لن يرسل من بعده رسوال، مثل ذلك الضالل ي ِضلُّ هللا كل متجاوز للحق، شاّكٍ في وحدانية هللا تع

 .والرشاد

 التعدي على حدود هللا بالمعاصي وسفك الدماء:-13

ْنيَا وَ اَل َجَرَم )-أ ِ َوأَنَّ مَ ِخَرِة َوأَنَّ ي اْْل اَل فِ أَنََّما تَْدعُونَِني إِلَْيِه لَْيَس لَهُ َدْعَوةٌ فِي الدُّ نَا إِلَى َّللاَّ اْلُمْسِرفِيَن هُْم أَْصَحاُب  َردَّ

 .43-*غافر(النَّارِ 

آلخرة لعجزه ونقصه، االدنيا وال في في  حقًا أن ما تدعونني إلى االعتقاد به ال يستحق الدعوة إليه، وال ي لجأ إليه 

المعاصي بدوده واعلموا أن مصير الخالئق كلها إلى هللا سبحانه، وهو يجازي كل عامل بعمله، وأن الذين تعدَّوا ح

 .وسفك الدماء والكفر هم أهل النار



 عدم االيمان بالقرآن:-14

ا)-أ ا أَن كُنتُْم قَْوما ْكَر َصْفحا ْسِرفِينَ  أَفَنَْضِرُب َعنكُُم الذ ِ  .5-*الزخرف(مُّ

 ن به.انقيادكم،وإسرافكم في عدم اإليما أفن ْعِرض عنكم،ونترك إنزال القرآن إليكم ألجل إعراضكم وعدم 

 اسراف فرعون في التكبر على عباد هللا:-15

ْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل ِمَن اْلعَذَاِب اْلُمِهيِن* ِمن فِْرَعوْ )-أ  .13-30-*الدخان(َن اْلُمْسِرفِينَ اَن َعاِلياا م ِ كَ نَّهُ إِ َن ۚ َولَقَْد نَجَّ

ذّلِ لهم بقتل أبنائهم واستخدام  ينا بني إسرائيل من العذاب الم  كان جباًرا من المشركين،  من فرعون،إنه نسائهم ولقد نجَّ

  .على عباد هللا مسرفًا في العلو والتكبر 

 هالك المتجاوزين حدود هللا بحجارة من طين: -16

َمةا ِعنَد َرب َِك ِلْلُمسْ )-أ َسوَّ ن ِطيٍن* مُّ  .34-33-اريات*الذ(نَ ِرفِيِلنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةا م ِ

رهم باهلل؛ جرموا لكفأم قد قالوا: إن هللا أرسلنا إلى قو ،قال إبراهيم عليه السالم، لمالئكة هللا: ما شأنكم وفيم أ رسلتم

ر، معلَّ   .مة عند ربك لهؤالء المتجاوزين الحدَّ في الفجور والعصيانلنهلكهم بحجارة من طين متحّجِ

 .9-*االنبياء(فِينَ ُمْسرِ ثُمَّ َصَدْقنَاهُُم اْلَوْعَد فَأَنَجْينَاهُْم َوَمن نََّشاُء َوأَْهلَْكنَا الْ )-ب

 .ربهمرهم ببكفثم أنجزنا لألنبياء وأتباعم ما وعدناهم به من النصر والنجاة،وأهلَْكنا المسرفين على أنفسهم 

 طلب المغفرة لما وقع من تجاوز على الدين: -17

  (ا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ ثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَ ي أَْمِرنَا وَ فِ افَنَا ْسرَ َوَما َكاَن قَْولَُهْم إاِلَّ أَن قَالُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِ )-أ

 .147-*ال عمران

مر ديننا، وثّبِت أقدامنا حتى وقع منا ِمن تجاوٍز في أ وما كان قول هؤالء الصابرين إال أن قالوا:ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وما 

 .ال نفرَّ من قتال عدونا، وانصرنا على َمن جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك

 عدم االسراف في اكل اموال اليتيم:-18

نْ َواْبتَلُوا اْليَتَاَمىَٰ )-أ ا فَ رُ ُهْم َحتَّىَٰ إِذَا بَلَغُوا الن ِكَاَح فَِإْن آنَْستُم م ِ ا أَن ْيِهْم أَْمَوالَُهْم ۖ َواَل تَ اْدفَعُوا إِلَ ْشدا أْكُلُوَها إِْسَرافاا َوبَِدارا

ا فَْليَأْ  ْم فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم ۚ َوَكفَىَٰ فَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُ دَ فَِإذَا ُروِف ۚ اْلَمعْ بِ كُْل يَْكبَُروا ۚ َوَمن َكاَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعِفْف ۖ َوَمن َكاَن فَِقيرا

ِ َحِسيباا  .9-*النساء(بِالِلَّ

واختبروا َمن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ، 

ظ أموالهم، فسلِّموها لهم، وال تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها وَعلمتم منهم صالًحا في دينهم، وقدرة على حف

إسرافًا ومبادرة ألكلها قبل أن يأخذوها منكم. وَمن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه، وال يأخذ من مال اليتيم شيئًا، 



ل م ومن كان فقيًرا فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ  أموالهم بعد بلوغهم الح 

وسلمتموها إليهم، فأَْشِهدوا عليهم؛ ضمانًا لوصول حقهم كامال إليهم؛ لئال ينكروا ذلك. ويكفيكم أن هللا شاهد عليكم، 

 .ومحاسب لكم على ما فعلتم

 التجاوز على حدود هللا بعد الرسل: -19

ِلَك َكتَْبنَا َعلَىَٰ بَنِي ) -أ
َل النَّاَس َجِميعاا َوَمْن  ِفي اْْلَْرِض فََكأَنََّما قَتَ ٍس أَْو فََسادٍ ْيِر نَفْ ا بِغَ ِإْسَرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفسا ِمْن أَْجِل ذََٰ

ْنُهم ثُمَّ إِنَّ كَ ي ِنَاتِ اْلبَ أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاا ۚ َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرسُلُنَا بِ  ا م ِ ِلَك  ثِيرا
(    ي اْْلَْرِض لَُمْسِرفُونَ فِ بَْعَد ذََٰ

 .32-*المائدة

اع وع من أنوبأي ن بسبب جناية القتل هذه َشَرْعنا لبني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاص،أو فساد في األرض

تنع أنه من امو، هللاقوبة من الفساد، الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس جميعًا فيما استوجب من عظيم الع

مها هللا فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرم لقد أتت واس كلهم. ات النعن قَتْل نفس حرَّ

منهم ا م إن كثيرً ثليهم، عبني إسرائيل رسل نا بالحجج والدالئل على صحة ما دَعوهم إليه من اإليمان بربهم، وأداء ما ف ِرَض 

 .بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود هللا بارتكاب محارم هللا وترك أوامره

 :التبذير-ثانيا

 عدم تبذير االموال:-1

رْ )-أ اتَبْ  َوآِت ذَا اْلقُْربَىَٰ َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َواَل تُبَذ ِ ِريَن َكانُوا إِْخَواَن  *ِذيرا الشَّيَاِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن إِنَّ اْلُمبَذ ِ

 .27-26-اْلسراء*ِلَرب ِِه َكفُوراا(

 االعتدال في الصرف:-2

ا َمْحسُ  ْقعُدَ  فَتَ َوال تَْجعَْل يََدَك َمْغلُولَةا إِلَى عُنُِقَك َوال تَْبُسْطَها كُلَّ اْلبَْسطِ )-أ  ( 36).29-اْلسراء*وراا(َملُوما
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 ن في القرآن الكريم والمسلم -المبحث االول 

 اْليات التي ورد فيها كلمة مسلمين)غير معرفة( -اوال

ةا ُمْسِلَمةا لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَا ۖ)-1 يَّتِنَا أُمَّ ِحيمُ َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُر ِ اُب الرَّ   ( إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

 .128-*البقرة

ا َجاَءتْنَا ۚ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَ قَالُوا إِنَّا إِلَىَٰ -2 اَرب ِنَا ُمْنقَِلبُوَن*َوَما تَْنِقُم ِمنَّا إاِلَّ أَْن آَمنَّا بِآيَاِت َرب ِنَا لَمَّ * (َوتََوفَّنَا ُْسِلِمينَ  ْينَا َصْبرا

 .126-125-االعراف

 .84-*يونس(ِمينَ ُمْسلِ  كُْنتُمْ  إِنْ  تََوكَّلُوا فَعَلَْيهِ  بِالِلَِّ  آَمْنتُمْ  كُْنتُمْ  إِنْ )-3

 .2-*الحجر(ُربََما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِمينَ )-4

  .31-*النمل(ُمْسِلِمينَ  َوأْتُونِي َعلَي   تَْعلُوا أاَلَّ )-5

 .38-ُمْسِلِميَن(*النمل يَأْتُونِي أَنْ  قَْبلَ  بِعَْرِشَها يَأْتِينِي أَيُّكُمْ  اْلَمَْلُ  أَيَُّها يَا )قَالَ -6

َكذَا َعْرشُِكۖ  قَالَْت َكأَنَّهُ هَُو ۚ َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمي)-7 ا َجاَءْت قِيَل أََهَٰ  .42-*النمل(نَ فَلَمَّ

 .53-*القصص(ا بِِه إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِنَا إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمينَ َوإِذَا يُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم قَالُوا آَمنَّ )-8

 .69-الزخرف(*ُمْسِلِمينَ  َوَكانُوا بِآيَاتِنَا آَمنُوا الَِّذينَ )-9

 اْليات التي ورد فيها المسلمين -ثانيا 

ِ اْلعَالَمِ  )قُلْ -1 ِ َرب  ِلكَ  لَهُ  كَ َشِري الَ ا ينَ إِنَّ َصاَلتِي َونُسُِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي لِِلَّ
لُ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َوبِذََٰ -ماْلُمْسِلِميَن(*االنعا أَوَّ

162-163.  

 .72-*يونس(وَن ِمَن الُْمْسلِِمينَ ِمْرُت أَْن أَكُ  َوأُ  ۖ َّللاَِّ  إِْن أَْجِرَي إاِلَّ عَلَى فَِإْن تََولَّيْتُْم فََما سَأَلْتُكُْم ِمْن أَْجرٍ )-2

ا ۖ َحتَّ ْغياا وَ هُ بَ َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِسَْرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرعَْوُن َوُجنُودُ )-3 هَ ىَٰ إِذَا أَْدَركَهُ اْلغََرُق قَ َعْدوا إاِلَّ الَِّذي  اَل آَمْنُت أَنَّهُ اَل إِلََٰ

  .90-*يونس(بِِه بَنُو إِْسَرائِيَل َوأَنَا ِمَن الُْمْسلِِمينَ آَمنَْت 

ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ۚ ُهَو اْجتَبَاكُْم َوَما َجعََل عَ )-4 يِن ِمنْ  كُْم فِيلَيْ َوَجاِهُدوا ِفي َّللاَّ لَّةَ أَبِيكُْم إِ  الد ِ اكُُم َحَرجٍ  م ِ ْبَراِهيَم ۚ هَُو َسمَّ

ا َعلَْيكُمْ اْلُمْسِلِميَن ِمن قَْبُل  ُسوُل َشِهيدا ذَا ِليَكُوَن الرَّ اَلةَ َوآتُوا ى النَّاِس ۚ فَأَقِيُموا الصَّ شَُهَداَء َعلَ  كُونُوا َوتَ َوفِي َهَٰ

ِ هَُو َمْواَلكُْم ۖ فَنِْعَم اْلَمْولَىَٰ َونِ  َكاةَ َواْعتَِصُموا بِالِلَّ  .78-*الحج(يرُ  النَِّص ْعمَ الزَّ

ابِِريإِنَّ اْلُمْسِلِميَن َوا)-5 اِدقَاِت َوالصَّ اِدقِيَن َوالصَّ َن ْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ

ائَِماِت َوالْ  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َواْلُمتََصد ِ ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصد ِ فِِظيَن فُُروَجُهْم َحاَوالصَّ

ا ا َعِظيما ُ لَُهْم َمْغِفَرةا َوأَْجرا ا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ َّللاَّ َ َكثِيرا  .35-*االحزاب(َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن َّللاَّ

لَ  أَكُونَ  ِْلَنْ  َوأُِمْرتُ )-6  .12-*الزمر(اْلُمْسِلِمينَ  أَوَّ
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َمَها َولَهُ كُلُّ َشْيٍء ۖ َوأُِمْرُت أَْن أَكُوَن ِمَن اْلُمْسِلِمينَ إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربَّ )-7 ِذِه اْلبَْلَدِة الَِّذي َحرَّ  .91-*النمل(َهَٰ

مها على خلقه أن يسفكوا فيها دًما  قل أيها الرسول للناس إنما أ مرت أن أعبد رب هذه البلدة وهي مكة، الذي َحرَّ

وا صيدها،أو يقطعوا شجرها،وله سبحانه كل شيء،وأ مرت أن أعبده وحده دون حراًما،أويظلموا فيها أحًدا،أو يصيد

َمن سواه،وأ مرت أن أكون من المنقادين ألمره، المبادرين لطاعته،وأن أتلو القرآن على الناس،فمن اهتدى بما فيه 

ا نذير لكم من عذاب واتبع ما جئت به،فإنما خير ذلك وجزاؤه لنفسه،ومن ضلَّ عن الحق فقل أيها الرسول إنما أن

 (1).هللا وعقابه إن لم تؤمنوا،فأنا واحد من الرسل الذين أنذروا قومهم،وليس بيدي من الهداية شيء

هُ كُْرهاا َوَوَضعَتْهُ كُْرهاا ۖ َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ )-8 ْنَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَساناا ۖ َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اْْلِ ا ۚ َحتَّىَٰ إِذَا ثاََلثُوَن َشْهرا  َوَوصَّ

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر ِنْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعَليَّ َوعَ  ا بَلََغ أَشُدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةا قَاَل َرب  لَىَٰ َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلحا

يَّتِي ۖ إِن ِي تُْبُت إِلَْيَك َوإِن ِ   .15-*االحقاف(ي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُر ِ

ا بهما في حياتهما وبعد مماتهما،فقد حملته أمه جنينًا في بطنها على     ووصينا اإلنسان أن يحسن في صحبته لوالديه بِرًّ

    وفي ذكر هذه المشاق التي تتحملها األم ،مشقة وتعب،وولدته على مشقة وتعب أيًضا،ومدة حمله وفطامه ثالثون شهًرا

حتى إذا بلغ هذا اإلنسان نهاية قوته البدنية والعقلية وبلغ ،دون األب دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق األب

،واجعلني أعمل صالًحا ترضاه  أربعين سنة دعا ربه قائال ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها عليَّ وعلى والديَّ

المنقادين  نوبي،وإني من الخاضعين لك بالطاعة والمستسلم ألمرك ونهيكوأصلح لي في ذريتي،إني تبت إليك من ذ

 (2).لحكمك

 .36-*الذاريات(اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  بَْيتٍ  َغْيرَ  فِيَها َوَجْدنَا فََما)-9

 .35-*القلم(َكاْلُمْجِرِمينَ  اْلُمْسِلِمينَ  أَفَنَْجعَلُ )-10

 :اْليات التي ورد فيها مسلمون-ثالثا

ا )-1 ِ آَمنَّ فَلَمَّ ِ ۖ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر َّللاَّ ِ َواْشَهْد بِأَنَّا أََحسَّ ِعيَسىَٰ ِمْنُهُم اْلكُْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ ا بِالِلَّ

 .52-ال عمران *(ُمْسِلُمونَ 

اقُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَىَٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بَْينَ )-2 َ َواَل نُْشِرَك بِِه َشْيئاا َواَل يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضا    نَا َوبَْينَكُْم أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ َّللاَّ

ِ ۚ فَِإْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ   .64-*ال عمران(أَْربَاباا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

والنصارى تعالَْوا إلى كلمة عدل وحق نلتزم بها جميعًا وهي أن نَخ ص هللا وحده ألهل الكتاب من اليهود  قل أيها الرسول

بالعبادة،وال نتخذ أي شريك معه من وثن أو صنم أو صليب أو طاغوت أو غير ذلك،وال يدين بعضنا لبعض بالطاعة من 

ا بأنا مسلمون منقادون لربنا بالعبودية فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا علين ،دون هللا

ه إلى من جرى مجراهم،واإلخالص ه إلى اليهود والنصارى توجَّ  (3).والدعوة إلى كلمة سواء، كما ت وجَّ

َ َحقَّ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ )-3  .102-*ال عمران(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

 



ِ َوَما أُْنِزَل َعلَْينَا َوَما أُْنِزَل َعلَىَٰ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوا)-4 ْْلَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسىَٰ قُْل آَمنَّا بِالِلَّ

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن   .84-*ال عمران(لَهُ ُمْسِلُمونَ َوِعيَسىَٰ َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َرب ِِهْم اَل نُفَر ِ

ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس كُونُوا ِعبَاًدا ِلي)-5 ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ِكْن كُونُوا َربَّانِي ِينَ  َما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يُْؤتِيَهُ َّللاَّ
ِ َولََٰ    ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْم َواَل يَأُْمَركُْم أَْن تَتَِّخذُوا اْلَماَلئَِكةَ َوالنَّبِي ِيَن أَْربَاباا ۗ أَيَأُْمُركُْم بِاْلكُْفِر بَْعَد إِْذ أَْنتُ  *َما كُنْتُْم تَْدُرسُونَ بَِما كُْنتُْم تُعَل ُِموَن اْلِكتَاَب َوبِ 

 .80-79-*ال عمران(ُمْسِلُمونَ 

ل هللا عليه كتابه ويجعله حكًما بين خلقه  ويختاره نبياً،ثم يقول للناس اعبدوني من دون هللا، ما ينبغي ألحد من البشر أن ي نّزِ

 ،ولكن يقول كونوا حكماء فقهاء علماء بما كنتم ت عَلِّمونه غيركم من وحي هللا تعالى،وبما تدرسونه منه حفًظا وعلًما وفقًها

  ل  أيها الناس أن يأمركم بالكفر باهلل أَي ْعقَ ،وما كان ألحد منهم أن يأمركم باتخاذ المالئكة والنبيين أربابًا تعبدونهم من دون هللا

 ( 4).بعد انقيادكم ألمره

 .111-*المائدة(َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلَحَواِري ِيَن أَْن آِمنُوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنَّنَا ُمْسِلُمونَ )-6

ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن*فَإِلَّمْ أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ ۖ قُْل فَأْتُوا بِعَْشِر )-7   ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََريَاٍت َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

هَ إاِلَّ هَُو ۖ فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلمُ  ِ َوأَْن اَل إِلََٰ  .14-13-*هود(ونَ يَْستَِجيبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُْنِزَل بِِعْلِم َّللاَّ

ُهكُمْ  أَنََّما إِلَيَّ  يُوَحىَٰ  إِنََّما قُلْ )-8 هٌ  إِلََٰ  .108-اْلنبياء(*ُمْسِلُمونَ  أَْنتُمْ  فََهلْ  َواِحدٌ  إِلََٰ

 .81-*النمل(يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا فَُهْم ُمْسِلُمونَ َوَما أَْنَت بَِهاِدي اْلعُْميِ َعْن َضاَللَتِِهْم ۖ ِإْن تُْسِمُع إاِلَّ َمْن )-9

يَن فاََل تَُموتُنَّ إاِلَّ )-10 َ اْصَطفَىَٰ لَكُُم الد ِ ىَٰ بَِها إِْبَراِهيُم بَنِيِه َويَْعقُوُب يَا بَنِيَّ إِنَّ َّللاَّ  .132-*البقرة(َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ َوَوصَّ

هَ آبَائَِك إِْبَراهِ أَْم كُْنتُْم شَُهَداَء إِْذ َحَضَر )-11
َهَك َوإِلََٰ

يَم يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُُد إِلََٰ

ا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ  ا َواِحدا ها  .133-*البقرة(َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِلََٰ

ِ َوَما )-12 َسىَٰ أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل إِلَىَٰ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْْلَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموقُولُوا آَمنَّا بِالِلَّ

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ   .136-*البقرة(َوِعيَسىَٰ َوَما أُوِتَي النَّبِيُّوَن ِمْن َرب ِِهْم اَل نُفَر ِ

  لَِّذي أُْنِزَل إِلَْينَا َوأُْنِزَل إِلَْيكُْم َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم ۖ َوقُولُوا آَمنَّا بِا)-13

ُهكُْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ  ُهنَا َوإِلََٰ
 .46-*العنكبوت(َوإِلََٰ

 .53-*الروم(َوَما أَْنَت بَِهاِد اْلعُْميِ َعْن َضاَللَتِِهْم ۖ إِْن تُْسِمُع إاِلَّ َمْن يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا فَُهْم ُمْسِلُمونَ )-14

 :اْليات التي ورد فيها مسلما-رابعا

ِ قَْد آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَِني ِمْن تَأِْويِل اْْلََحاِديِث ۚ )-1 ْنيَا َرب  فَاِطَر السََّماَواِت َواْْلَْرِض أَْنَت َوِلي ِي ِفي الدُّ

اِلِحينَ  ا َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ  .101-*يوسف(َواْْلِخَرِةۖ  تََوفَّنِي ُمْسِلما

ِكْن َكاَن َحنِ )-2  .67-*ال عمران(ْشِرِكينَ ِمَن اْلمُ  ا َوَما َكانَ ُمْسِلما  يفااَما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نَْصَرانِيًّا َولََٰ
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 في االسالم الفرق والطرقالمذاهب والمدارس الفقهية و -المبحث الثاني

لم ولكن لغرض ايضاح امور تخص الدين االسالمي ومن واجبي كمس في الفقه الموضوع ليس من اختصاصي

القة له ال ع ،لتصحيح سوء فهم اوما تم دسه في مجال الدين االسالمي وهوان اضع االمور في نصابها الحقيقي

عن  الخطأببالدين االسالمي،ولكي النكون مقلدين لمن سبقنا من المسلمين الذين وقعوا ضحية بعض ما ورد 

ن في مختصر وترك تفاصيله الى المختصيو علمي وموضوعي لذا يتم التطرق الى الموضوع بشكلاالسالم، 

 المجال.هذا 

 المذاهب:-اوال

ختلف عن تمذاهب  عدةفي الديانة المسيحية الدين االسالمي التوجد فيه مذاهب كما في الديانة المسيحية،اذ توجد 

 يبعضها في االله والصالة والصوم والعادات والتقاليد،مثل المذهب الكاثوليكي والبروتستانت

 مذاهب جد فيهاالديانة اليهودية فتضم عدد من الطوائف ولكن التو،اما اقل انتشارا اخرى مذاهبو،واالرثوذوكس

 كما في المسيحية.

ومن المؤسف جدا اطلق المسلمون بعد الخلفاء الراشدين اسم المذاهب على المدارس الفقهية،وهذا كان له اثار 

وخاصة من قبل المنظمات سلبية على الدين االسالمي والمسلمين،فقد تم استغالل ذلك لطعن في الدين االسالمي 

الصهيونية والصليبية والفرس المجوس والسيخ والمرتدين عن االسالم،االسالم يدين به من يؤمن بان هللا واحد 

الشريك له،فهو خالق كل شيء،لذا عندما ينطق االنسان بالشهادة فهو اقرارا واعترافا بوحدانية هللا سبحانه وتعالى 

والقرآن كتاب هللا،وعدم وجود خالف في اوقات الصالة وعدد الركعات ووقت ،واالعتراف  بمحمد رسول هللا،

الصيام والحج والزكاة،وعليه ال يصح تسمية الفقهاء بالمذاهب في االسالم،ومن الجدير بالذكر ان الفقهاء في الدين 

ب ومؤلفات لم يقتصر على من يسمون بالمذاهب بل يوجد اخرين ولكن اندرسوا بمرور الزمن لعدم تركهم كت

لعدم وادوات الكتابة في عهدهم،وان تركوا شيئا فقد اتلف بمرور الزمن،كما نبغ في القرنين الماضيين وفي الوقت 

الحاضر عدد من الفقهاء فسروا اآليات القرآنية من الجانب العلمي واللغوي،وقد توصلوا الى حقائق مهمة جدا في 

،كما تنص اآليات القرآنية على عدم تفوق ما توصل اليه الفقهاء القدامىحياة االنسان العلمية والعملية والتطبيقية 

ا فَاتَّبِعُوهُ ۖ َواَل  ):قوله تعالى كما فيواتباع غير طريق هللا ، المبالغة والغلوا في الدين ذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيما َوأَنَّ َهَٰ

َق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ۚ  اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَتَّقُونَ تَتَّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ ِلكُْم َوصَّ
 .153-نعام*اال(ذََٰ

ه وعلى رسول ومن الجدير بالذكر ان بعض الطوائف تعمل على نشر افكارها ومعتقداتها المخالفة لدين هللا وسنة

ين اورد في دمعلى  المسلمين فقط،وقد وصل بهم الحال الى تحليل قتل المسلم الذي اليتبع معتقدهم،وهذا قمة التجاوز

 هللا وسنة نبيه محمد عليه الصالة والسالم.



 :المدارس الفقهية المشهورة-ثانيا

ع اصحاب ن جميانفرد الدين االسالمي عن اليهود والمسيح في وجود المدارس الفقهية،وذلك لعدم وجود خالف بي

وصوم  ن صالةفي العبادات متلك المدارس بعدم وجود اله غير هللا،وهو هللا رب العالمين،كما اليوجد خالف 

م سلمين وفهى الموحج وزكاة، اال انه اجتهد عدد من العلماء في تفسير بعض االيات القرآنية لتسهيل االمور عل

 وليس المعنى الصحيح لتلك االيات،وقد وجد بعض االختالف البسيط بين الفقهاء في تفسير بعض االيات

قهاء جميع الف ه عندر مناسب لما يريد معرفته،رغم ان اغلبها متفق عليالكل،واالنسان مخير في اختيار أي التفاسي

 ،والذي لهلقرآناوالبعض اختلفوا عليه،حسب حجة كل فقيه،فالقرآن والسنة النبوية كفيلة بتوضيح كل ما جاء في 

لفات ا تزال مؤقة،ومعالقة بحياة الناس،وقد تعلم في تلك المدارس عدد كبير من طلبة العلم في تلك الفترات الساب

لفقهاء ار ان الفقهاء تدرس في المدارس والمعاهد والجامعات االسالمية في الوقت الحاضر،ومن الجدير بالذك

 صورلد مر العهم خاالذين عرفوا منذ فترة طويلة هم من تركوا مؤلفاتهم في المجاالت الفقهية المختلفة وبقي اسم

م ورد ن ذكرهاعلى أيديهم الكثير،ولكن لم يتركوا مؤلفات اال ،والبعض االخر كانوا فقهاء في عصرهم وتعلم 

هم وعدم فات لفي مؤلفات الفقهاء الذين عاصروهم،اما البعض االخر فقد اندثروا بمرور الزمن لعدم وجود مؤل

 ،هي:ذكرهم في مؤلفات االخرين اال على نطاق محدود جدا،ومن اهم المدارس الفقهية االكثر انتشارا

 لفقهية الحنفية،ابو حنيفة النعمان،في العراق.المدرسة ا-1

 المدرسة الفقهية المالكية،مالك ابن انس،المدينة المنورة.-2

 المدرسة الفقهية الشافعية،محمد بن ادريس الشافعي،فلسطين.-3

 المدرسة الفقهية الحنبلية،احمد بن حنبل،العراق.-4

 .نورةالمدرسة الفقهية الجعفرية،جعفر الصادق،المدينة الم-5

 الذي ومن الجدير بالذكر ان تفسير بعض اآليات من قبل بعض الفقهاء لم يكن واضحا بالشكل

لوجية الجيوواستعرضه المختصون في المجاالت العلمية المختلفة منها الطبية والهندسية والصحية 

 ات التيياال والفلكية والفيزيائية والجغرافية،فقد استطاع المختصون في تلك المجاالت من تفسير

جال ي المتتعلق باختصاصهم من الناحية العلمية والتي تكون اكثر وضوحا من تفسير العاملين ف

ية الفقهوالفقهي،وقد استطاع بعض علماء العصر الحديث من تفسير االيات من النواحي اللغوية 

 والعلمية،لذلك اصبح التفسير اكثر وضوحا وداللة من قبل. 

 :اختفتمدارس فقهية مندرسة او -لثاثا



 ،لسابقةلفقرات االفقهاء الذين ذكروا في االتي توفرت في  الخصائصكل  ملكن لم تتوفر فيه  يوجد فقهاء اخرون 

رين،ومن ء االخفقهاأقوال ضمن كتب ال عن هؤالء الفقهاء لم تستكمل صياغتها،أو لم تشتهر،ونقلأي مدارس فقهية 

  في مؤلفات الفقهاء هم: الفقهاء الذين ورد ذكرهم

 .ةاألوزاعي مدرستهاإلمام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي و-1

 . الليث بن سعد اإلمام-2

 . عطاء بن أبي رباح اإلمام-3

 .مجاهد بن جبر اإلمام-4

 . سفيان الثوري اإلمام-5

 .الحسن البصري اإلمام-6

 .عامر بن شراحيل الشعبي اإلمام-7

 .إسحاق بن راهويه ماماإل-8

 .سفيان بن عيينة اإلمام-9

 (5) .محمد بن جرير الطبري اإلمام-10

 :في االسالم والطرق الدينية الفرق-ثالثا

ظهر في االسالم عدد من الفرق والطرق بعد الخالفاء ألراشدين معظمها مصطنعة لخدمة معينة تعمل على 

،والبعض لغايات ومنافع شخصية،والقليل منها لنصرة وديمومة االسالم والدفاع عنه،وقد اضعاف االسالم 

استخدمت بعضها بدع وخرافات وافكار وسلوكيات منافيه لما جاء به الدين االسالمي،وقد تعرضت بعض الفرق 

ث في  القرون الى دس افكار مسمومة من اعداء االسالم لغرض الطعن باإلسالم وفتنة المسلمين،وهذا ما حد

،ان الدين االسالمي ال يحتاج الى ممارسة افكار باطنها سياسي وظاهرها 2021الثالثة الماضية والقرن الحالي 

ديني،لقد كان القرآن الكريم والسنة النبوية اساس الدين،اما ما يمارسه البعض من عادات وتقاليد وتمجيد فهي ال 

م السياسي انحراف وخروج عما جاء به الدين االسالمي،النه تصب في خدمة الدين والمسلمين،ويعد االسال

 يستخدم الدين كقبعة وغطاء لتحقيق اغراض شخصية ودنوية،ويتم تفسير اآليات القرآنية واألحاديث النبوية بما

وَن بَِما أَتَْوا اَل تَْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْفَرحُ :)يحقق مصلحة الفرد او الحزب او الجماعة،والذين ينطبق عليهم قوله تعالى

 .188-(*ال عمرانمٌ َويُِحبُّوَن أَْن يُْحَمُدوا بَِما لَْم يَْفعَلُوا فاََل تَْحَسبَنَُّهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن اْلعَذَاِب ۖ َولَُهْم َعذَاٌب أَِلي
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 .والجمع الفرق والملل واالحزاب والطوائف والشيع -المبحث الثالث

 :فريقال-اوال

 في آاليات االتية:ورد ذكرهم 

ُؤاَلِء تَْقتُلُوَن أَْنفَُسكُْم َوتُْخِرُجوَن فَِريقاا ِمْنكُْم ِمْن ِديَاِرِهْم تََظاَهُروَن َعلَْيِهْم بِ )-1
ثِْم َواْلعُْدَواِن َوإِْن يَأْتُوكُْم ثُمَّ أَْنتُْم َهَٰ اْْلِ

ٌم َعلَْيكُْم إِْخَراُجُهْم ۚ ِلَك أَُساَرىَٰ تُفَاُدوهُْم َوهَُو ُمَحرَّ
 أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض ۚ فََما َجَزاُء َمْن يَْفعَُل ذََٰ

 ُ ْنيَا ۖ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُردُّوَن إِلَىَٰ أََشد ِ اْلعَذَاِب ۗ َوَما َّللاَّ ا تَْعَملُونَ  ِمْنكُْم إاِلَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاِة الدُّ  .85-لبقرة*ا(بِغَافٍِل َعمَّ

سُِل ۖ َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي ِنَاِت وَ )-2 أَيَّْدنَاهُ بُِروحِ اْلقُُدِس ۗ أَفَكُلََّما َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ

 .87-*البقرة(يقاا َكذَّْبتُْم َوفَِريقاا تَْقتُلُونَ َجاَءكُْم َرُسوٌل بَِما اَل تَْهَوىَٰ أَْنفُسُكُُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَرِ 

ا نَبَذَهُ فَِريٌق ِمْنُهْم ۚ بَْل أَْكثَُرهُْم اَل يُْؤِمنُونَ )-3  .100-*البقرة(أََوكُلََّما َعاَهُدوا َعْهدا

فُوَنهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوهُْم يَْعلَُمونَ أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَكُْم َوقَْد َكاَن فَِريٌق ِمْنُهْم يَْسَمعُوَن َكاَلَم )-4 ِ ثُمَّ يَُحر ِ  (َّللاَّ

 .75-*البقرة

ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبََذ فَِريٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَ )-5 ِ ُمَصد ِ ا َجاَءهُْم َرسُوٌل ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َولَمَّ اَب َّللاَّ

 .101-*البقرة(ْم اَل يَْعلَُمونَ َكأَنَّهُ 

ِ ِليَْحكَُم بَْينَُهْم ثُمَّ يَ )-6  (تََولَّىَٰ فَِريٌق ِمْنُهْم َوهُْم ُمْعِرُضونَ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيباا ِمَن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَىَٰ ِكتَاِب َّللاَّ

 .23-*ال عمران

 .146-*البقرة(اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُْم ۖ َوإِنَّ فَِريقاا ِمْنُهْم لَيَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوهُْم يَْعلَُمونَ الَِّذيَن آتَْينَاهُُم )-7

ِ إِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقاا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن الْ )-8 ِكتَاِب َويَقُولُوَن هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ  ِ َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ  .78-*ال عمران(َوَما هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .100-*ال عمران(َد إِيَمانِكُْم َكافِِرينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيعُوا فَِريقاا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّوكُْم بَعْ )-9

ا كُتَِب َعلَيْ )-10 َكاةَ فَلَمَّ ِهُم اْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم كُفُّوا أَْيِديَكُْم َوأَقِيُموا الصَّاَلةَ َوآتُوا الزَّ

ِ أَْو أَ  ْرتَنَا إِلَىَٰ أََجٍل قَِريٍب ۗ قُْل َمتَ يَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشيَِة َّللاَّ اعُ َشدَّ َخْشيَةا ۚ َوقَالُوا َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا اْلِقتَاَل لَْواَل أَخَّ

ْنيَا قَِليٌل َواْْلِخَرةُ َخْيٌر ِلَمِن اتَّقَىَٰ َواَل تُْظلَُموَن فَتِيالا   .77-*النساء(الدُّ

 :الملة-ثانيا

ُۗ  فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ قُْل َصَدَق )-2  .95-*ال عمران(َّللاَّ

ِ َوهَُو ُمْحِسٌن َواتَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا ۗ َواتََّخذَ )-3 ْن أَْسلََم َوْجَههُ لِِلَّ ُ إِْبَراِهيَم َخِليلا َوَمْن أَْحَسُن ِديناا ِممَّ -*النساء( َّللاَّ

125. 

ا أَْو نََصاَرىَٰ تَْهتَُدوا ۗ قُْل بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا ۖ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ )-1  .135-*البقرة(َوقَالُوا كُونُوا هُودا
 



ا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم حَ )-4  .161-*االنعام(نِيفاا ۚ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ قُْل إِنَّنِي َهَدانِي َرب ِي إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ِديناا قِيَما

ِلكَُما ِممَّ )-5
ا َعلََّمنِي َرب ِيۚ  إِن ِي تََرْكُت ِملَّةَ قَْوٍم اَل قَاَل اَل يَأْتِيكَُما َطعَاٌم تُْرَزقَانِِه إاِلَّ نَبَّأْتُكَُما بِتَأِْويِلِه قَْبَل أَْن يَأْتِيَكَُما ۚ ذََٰ

ِ َوهُْم بِاْْلِخَرِة هُْم َكافُِرونَ يُْؤِمنُوَن بِا  .37-*يوسف(لِلَّ

6-( 
ِ ِمْن َشْيٍء ۚ ذََٰ ِ َعلَْينَا َوَعلَى َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب ۚ َما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك بِالِلَّ ِلَك ِمْن فَْضِل َّللاَّ

ِكنَّ أَْكثََر   .38-*يوسف(النَّاِس اَل يَْشكُُرونَ النَّاِس َولََٰ

 .123-*النحل(ثُمَّ أَْوَحْينَا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا ۖ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ )-7
يِن مِ )-8 ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ۚ ُهَو اْجتَبَاكُْم َوَما َجعََل َعلَْيكُْم فِي الد ِ اكُُم َوَجاِهُدوا ِفي َّللاَّ ْن َحَرجٍۚ  ِملَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراِهيَم ۚ هَُو َسمَّ

ا َعلَْيكُْم َوتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاِس ۚ فَأَقِ  ُسوُل َشِهيدا ذَا ِليَكُوَن الرَّ َكاةَ اْلُمْسِلِميَن ِمْن قَْبُل َوفِي َهَٰ اَلةَ َوآتُوا الزَّ يُموا الصَّ

ِ هَُو َموْ   .78-*الحج(اَلكُْمۖ  فَنِْعَم اْلَمْولَىَٰ َونِْعَم النَِّصيرُ َواْعتَِصُموا بِالِلَّ

ِ هَُو اْلُهَدىَٰ ۗ)-9  َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءهُْم بَْعَد الَِّذي َولَْن تَْرَضىَٰ َعْنَك اْليَُهوُد َواَل النََّصاَرىَٰ َحتَّىَٰ تَتَّبَِع ِملَّتَُهْم ۗ قُْل إِنَّ هَُدى َّللاَّ

ٍ َواَل نَِصيرٍ َجاَءَك ِمَن الْ  ِ ِمْن َوِلي   .120-*البقرة(ِعْلِم ۙ َما لََك ِمَن َّللاَّ

ُ ِمْنَها ۚ َوَما يَكُوُن لَ )-10 انَا َّللاَّ ِ َكِذباا إِْن عُْدنَا فِي ِملَّتِكُْم بَْعَد إِْذ نَجَّ ُ قَِد اْفتََرْينَا َعلَى َّللاَّ نَا أَْن نَعُوَد فِيَها إاِلَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ

ْلنَا ۚ َربَّنَا اْفتَْح بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا  ِ تََوكَّ ا ۚ َعلَى َّللاَّ ِ َوأَْنَت َخْيُر اْلفَاتِِحينَ َربُّنَا ۚ َوِسَع َربُّنَا كُلَّ َشْيٍء ِعْلما  .89-*االعراف(بِاْلَحق 

  (أَْو لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَّتِنَا ۖ فَأَْوَحىَٰ إِلَْيِهْم َربُُّهْم لَنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمينَ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلُرسُِلِهْم لَنُْخِرَجنَّكُْم ِمْن أَْرِضنَا )-11

 .13-*ابراهيم

ْنيَا ۖ َوإِنَّهُ فِ )-12 اِلِحينَ ي اْْلِخَرِة َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إاِلَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ ۚ َولَقَِد اْصَطفَْينَاهُ فِي الدُّ   (لَِمَن الصَّ

 .130-*البقرة

ا أَْو لَتَعُوُدنَّ ِفي ِملَّتِنَا ۚ قَاَل أََولَْو قَاَل اْلَمَْلُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّك يَا ُشعَْيُب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعََك ِمْن قَْريَتِنَ )-13

 .88-*االعراف(كُنَّا َكاِرِهينَ 

اإِنَّ )-14  .20-*الكهف(ُهْم إِْن يَْظَهُروا َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم أَْو يُِعيُدوكُْم ِفي ِملَّتِِهْم َولَْن تُْفِلُحوا إِذاا أَبَدا

ذَا إاِلَّ اْختاَِلقٌ )-15 ذَا فِي اْلِملَِّة اْْلِخَرِة إِْن َهَٰ  .7-*ص(َما َسِمْعنَا بَِهَٰ

 :االحزاب-ثالثا

ئَِك ِحْزُب الشَّْيَطاِن ۚ أاََل إِنَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِن هُُم اْلَخاِسُرواْستَْحَوذَ َعلَْيِهُم )-2 ِ ۚ أُولََٰ      (نَ الشَّْيَطاُن فَأَْنَساهُْم ِذْكَر َّللاَّ

 .19-*المجادله

ٍة بَِرُسوِلِهْم )-1 ْت ُكلُّ أُمَّ ِليَأُْخذُوهُ ۖ َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل ِليُْدِحُضوا بِِه َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َواْْلَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم ۖ َوَهمَّ

 .5-*غافر(اْلَحقَّ فَأََخْذتُُهْم ۖ فََكْيَف َكاَن ِعقَابِ 

 



َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَا)-3 ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ ا يُْؤِمنُوَن بِالِلَّ أَْو أَْبنَاَءهُْم أَْو ِإْخَوانَُهْم َءهُْم اَل تَِجُد قَْوما

يَماَن َوأَيََّدهُْم بُِروحٍ ِمْنهُۖ  َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَجْ  ئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْْلِ
ِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولََٰ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ  ِ هُُم اْلُمْفِلُحونَ فِيَها ۚ َرِضَي َّللاَّ ِ ۚ أاََل إِنَّ ِحْزَب َّللاَّ ئَِك ِحْزُب َّللاَّ  .22-*المجادله( أُولََٰ

ُ َوَرسُولُهُ ۚ وَ )-4 ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق َّللاَّ ذَا َما َوَعَدنَا َّللاَّ ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَْحَزاَب قَالُوا َهَٰ َما َزاَدهُْم إاِلَّ إِيَماناا َولَمَّ

اَوتَسْ   .22-*االحزاب( ِليما

 .11-*ص(ُجْنٌد َما هُنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اْْلَْحَزابِ )-5

ئَِك اْْلَْحَزابُ )-6  .13-*ص(َوثَُموُد َوَقْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب اْْلَْيَكِة ۚ أُولََٰ

 .30-*غافر(َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم إِن ِي أََخاُف َعلَْيكُْم ِمثَْل يَْوِم اْْلَْحَزابِ )-7

 .65-*الزخرف(فَاْختَلََف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم ۖ فََوْيٌل ِللَِّذيَن َظلَُموا ِمْن َعذَاِب يَْوٍم أَِليمٍ )-8

ِ هُُم اْلغَاِلبُونَ )-9 َ َوَرسُولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَِإنَّ ِحْزَب َّللاَّ  .56-*المائدة(َوَمْن يَتََولَّ َّللاَّ

 .12-*الكهف(نَاهُْم ِلنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَْيِن أَْحَصىَٰ ِلَما لَبِثُوا أََمدااثُمَّ بَعَثْ )-10

ا ۖ كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحونَ )-11  .53-*المؤمنون(فَتَقَطَّعُوا أَْمَرهُْم بَْينَُهْم ُزبُرا

قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعاا ۖ كُلُّ ِحْزبٍ )-12  .32-*الروم( بَِما لََدْيِهْم فَِرُحونَ ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

ا ۚ إِنََّما يَْدعُو ِحْزبَهُ ِليَكُونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيرِ )-13  .6-*فاطر(إِنَّ الشَّْيَطاَن لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوًّ

 .37-*مريم(َمْشَهِد َيْوٍم َعِظيمٍ  فَاْختَلََف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم ۖ فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمنْ )-14

أَلُوَن َعْن أَْنبَائِكُْم ۖ َولَْو يَْحَسبُوَن اْْلَْحَزاَب لَْم يَْذَهبُوا ۖ َوإِْن يَأِْت اْْلَْحَزاُب يََودُّوا لَْو أَنَُّهْم بَاُدوَن فِي اْْلَْعَراِب يَسْ )-15

 .20-*احزاب(َكانُوا فِيكُْم َما قَاتَلُوا إاِلَّ قَِليالا 

ا َوَرْحَمةا ۚ)-16 ئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه ۚ  أَفََمْن َكاَن َعلَىَٰ بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِِه َويَتْلُوهُ َشاِهٌد ِمْنهُ َوِمْن قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسىَٰ إَِماما أُولََٰ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يُْؤِمنُونَ  َوَمْن يَْكفُْر ِبِه ِمَن اْْلَْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُۚ  فاََل تَُك فِي ِمْرَيٍة ِمْنهُ ۚ       (إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك َولََٰ

 .17-*هود

َ َوالَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك ۖ َوِمَن اْْلَْحَزاِب َمْن يُْنِكُر بَْعَضهُ ۚ قُْل إِ )-17  َواَل نََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاَّ

 .36-*الرعد(أُْشِرَك بِِهۚ  إِلَْيِه أَْدعُو َوإِلَْيِه َمآبِ 

 :الطائفة-رابعا

ُ يَْكتُُب مَ )-1 ا يُبَي ِتُوَنۖ  فَأَْعِرْض َويَقُولُوَن َطاَعةٌ فَِإذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بَيََّت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َغْيَر الَِّذي تَقُوُل ۖ َوَّللاَّ

ِ َوِكيالا َعْنُهْم  ِ ۚ َوَكفَىَٰ بِالِلَّ  .81-*النساء(َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

2-( ُ  بَْينَنَا ۚ َوهَُو َخْيُر َوإِْن َكاَن َطائِفَةٌ ِمْنكُْم آَمنُوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِه َوَطائِفَةٌ لَْم يُْؤِمنُوا فَاْصبُِروا َحتَّىَٰ يَْحكَُم َّللاَّ

 .87-*االعراف(اْلَحاِكِمينَ 

 



تُْهمْ )-3 ِ َغْيَر  ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمْن بَْعِد اْلغَم ِ أََمنَةا نُعَاساا يَْغَشىَٰ َطائِفَةا ِمْنكُْم ۖ َوَطائِفَةٌ قَْد أََهمَّ أَْنفُسُُهْم يَظُنُّوَن بِالِلَّ

ِ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة ۖ يَقُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َشْيٍءۗ  قُ  ِ ۗ يُْخفُوَن ِفي أَْنفُِسِهْم َما اَل يُْبُدوَن اْلَحق  ْل إِنَّ اْْلَْمَر كُلَّهُ لِِلَّ

الَِّذيَن كُتَِب َعلَْيِهُم اْلقَتُْل إِلَىَٰ  لََك ۖ يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء َما قُتِْلنَا َهاهُنَا ۗ قُْل لَْو كُْنتُْم فِي بُيُوتِكُْم لَبََرزَ 

دُ َمضَ  ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ َص َما ِفي قُلُوبِكُْم ۗ َوَّللاَّ ُ َما ِفي ُصُدوِركُْم َوِليَُمح ِ  .154-*ال عمران(ورِ اِجِعِهْم ۖ َوِليَْبتَِلَي َّللاَّ

اَلةَ فَْلتَقُْم َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َمعََك َوْليَأُْخذُوا أَْسلِ )-4 َحتَُهْم فَِإذَا َسَجُدوا فَْليَكُونُوا ِمْن َوإِذَا كُْنَت فِيِهْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّ

دَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن َوَرائِكُْم َوْلتَأِْت َطائِفَةٌ أُْخَرىَٰ لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََك َوْليَأُْخذُوا ِحْذَرهُْم َوأَْسِلَحتَُهْم ۗ وَ 

 وَن َعلَْيكُْم َمْيلَةا َواِحَدةا ۚ َواَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِْن َكاَن بِكُْم أَذاى ِمْن َمَطٍر أَْو كُْنتُْم َمْرَضىَٰ أَنْ أَْسِلَحتِكُْم َوأَْمتِعَتِكُْم فَيَِميلُ 

َ أََعدَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَاباا ُمِهيناا  .102-*النساء(تََضعُوا أَْسِلَحتَكُْم ۖ َوُخذُوا ِحْذَركُْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

ْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم أَْن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إاِلَّ أَْنفَُسُهْمۖ  َومَ َولَْواَل )-5 ِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لََهمَّ وَنَك ِمْن فَْضُل َّللاَّ ا يَُضرُّ

ُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم تَكُْن تَْعلَُم ۚ َوَكاَن فَ  اَشْيٍء ۚ َوأَْنَزَل َّللاَّ ِ َعلَْيَك َعِظيما  .113-*النساء(ْضُل َّللاَّ

ْب َطائِفَةا بِأَنَُّهْم كَ )-6  .66-*التوبة(انُوا ُمْجِرِمينَ اَل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانِكُْم ۚ إِْن نَْعُف َعْن َطائِفٍَة ِمْنكُْم نُعَذ ِ

 .69-*ال عمران(ونَكُْم َوَما يُِضلُّوَن إاِلَّ أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشعُُرونَ َودَّْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضلُّ )-7

ِخَرهُ لَعَلَُّهْم َوقَالَْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َواْكفُُروا آ)-8

 .72-*ال عمران(يَْرِجعُونَ 

ا َولَْن تُ فَ )-9 ُ إِلَىَٰ َطائِفٍَة ِمْنُهْم فَاْستَأْذَنُوَك ِلْلُخُروجِ َفقُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعَي أَبَدا ا ۖ إِنَّكُْم ِإْن َرَجَعَك َّللاَّ قَاتِلُوا َمِعَي َعُدوًّ

ٍة فَاْقعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفينَ  َل َمرَّ  .83-*التوبة(َرِضيتُْم بِاْلقُعُوِد أَوَّ

يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم اَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا َكافَّةا ۚ فَلَْواَل نَفََر ِمْن كُل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ َوَما كَ )-10

 .122-*التوبة(إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ 

انِي فَاْجِلدُ )-11 انِيَةُ َوالزَّ ِ إِْن كُْنتُْم تُْؤِمنُونَ الزَّ  وا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلَدٍة ۖ َواَل تَأُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۖ َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ   .2-*النور(بِالِلَّ

هُ اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعاا يَْستَْضِعُف َطائِفَةا ِمْنُهْم يُذَب ُِح أَْبنَاَءهُْم َويَْستَْحيِي ِنَساَءهُْم ۚ إِنَّ إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل فِي )-12

 .4-*القصص(َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

َويَْستَأِْذُن فَِريٌق ِمْنُهُم النَّبِيَّ يَقُولُوَن إِنَّ بُيُوتَنَا إِْذ قَالَْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم يَا أَْهَل يَثِْرَب اَل ُمقَاَم لَكُْم فَاْرِجعُوا ۚ )-13

ا  .13-*االحزاب(َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بِعَْوَرٍةۖ  إِْن يُِريُدوَن إاِلَّ فَِرارا

ِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم ِلْلَحَواِري ِ )-14 ِ ۖ قَاَل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا أَْنَصاَر َّللاَّ يَن َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ

ِ ۖ فَآَمنَْت َطائِفَةٌ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َوَكفََرْت َطائِفَةٌ ۖ فَأَيَّْدنَا ا ِهْم اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر َّللاَّ ِ لَِّذيَن آَمنُوا َعلَىَٰ َعُدو 

 .14-*الصف( فَأَْصبَُحوا َظاِهِرينَ 

تْ )-15 ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ  إِْذ َهمَّ ُ َوِليُُّهَما ۗ َوَعلَى َّللاَّ  .122-*ال عمران(َطائِفَتَاِن ِمْنكُْم أَْن تَْفَشاَل َوَّللاَّ



تُْهمْ )-16 ِ َغْيَر أَ  ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمْن بَْعِد اْلغَم ِ أََمنَةا نُعَاساا يَْغَشىَٰ َطائَِفةا ِمْنكُْم ۖ َوَطائِفَةٌ قَْد أََهمَّ ْنفُسُُهْم َيظُنُّوَن بِالِلَّ

ِ ۗ يُ  ِ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة ۖ يَقُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َشْيٍءۗ  قُْل إِنَّ اْْلَْمَر كُلَّهُ لِِلَّ ْخفُوَن ِفي أَْنفُِسِهْم َما اَل يُْبُدوَن اْلَحق 

 َشْيٌء َما قُتِْلنَا َهاهُنَا ۗ قُْل لَْو كُْنتُْم فِي بُيُوتِكُْم لَبََرَز الَِّذيَن كُتَِب َعلَْيِهُم اْلقَتُْل إِلَىَٰ لََك ۖ يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اْْلَْمرِ 

ُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ  َص َما ِفي قُلُوبِكُْم ۗ َوَّللاَّ ُ َما ِفي ُصُدوِركُْم َوِليَُمح ِ  .154-ال عمران*(ُدورِ َمَضاِجِعِهْم ۖ َوِليَْبتَِلَي َّللاَّ

 .156-*االنعام(أَْن تَقُولُوا إِنََّما أُْنِزَل اْلِكتَاُب َعلَىَٰ َطائِفَتَْيِن ِمْن قَْبِلنَا َوإِْن كُنَّا َعْن ِدَراَستِِهْم لَغَافِِلينَ )-17

ُ بَْينَنَا ۚ َوهَُو َخْيُر َوإِْن َكاَن َطائِفَةٌ ِمْنكُْم آَمنُوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِه َوَطائِفَةٌ لَْم يُْؤِمنُوا )-18 فَاْصبُِروا َحتَّىَٰ َيْحكَُم َّللاَّ

 .87-*االعراف(اْلَحاِكِمينَ 
 :شيعا-خامسا

بَْعَضكُْم بَأَْس ِشيَعاا َويُِذيَق  قُْل هَُو اْلقَاِدُر َعلَىَٰ أَْن يَْبعََث َعلَْيكُْم َعذَاباا ِمْن فَْوقِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو يَْلبَِسكُمْ )-1

ُف اْْليَاِت لَعَلَُّهْم يَْفقَُهونَ   .65-*االنعام(بَْعٍض ۗ اْنظُْر َكْيَف نَُصر ِ

ِ ثُمَّ يُ )-2 قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعاا لَْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء ۚ إِنََّما أَْمُرهُْم إِلَى َّللاَّ    (عَلُونَ نَب ِئُُهْم بَِما َكانُوا يَفْ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

 .159-*االنعام

تَْحيِي ِنَساَءهُْم ۚ إِنَّهُ إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل فِي اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعاا يَْستَْضِعُف َطائِفَةا ِمْنُهْم يُذَب ُِح أَْبنَاَءهُْم َويَسْ )-3

 .4-*القصص(َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

قُوا ِدينَهُ )-4  .32-*الروم(ْم َوَكانُوا ِشيَعاا ۖ كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحونَ ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

ِلينَ )-5  .10-*الحجر(َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِفي ِشيَِع اْْلَوَّ

ِن ِعتِيًّا)-6 ْحَمَٰ  .69-*مريم(ثُمَّ لَنَْنِزَعنَّ ِمْن ُكل ِ ِشيعٍَة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّ

ذَا ِمْن ِشيعَتِِه َوَهَٰ )-7 ِه ۖ فَاْستَغَاثَهُ َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَىَٰ ِحيِن َغْفلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد فِيَها َرُجلَْيِن يَْقتَتِاَلِن َهَٰ ِ  ذَا ِمْن َعُدو 

ِه فََوَكَزهُ ُموَسىَٰ فَقََضىَٰ َعلَْيِه ۖ قَ  ِ ذَا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ۖ إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِينٌ الَِّذي ِمْن ِشيعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدو 
 (اَل َهَٰ

 .15-*القصص

ْبَراِهيمَ )-8  .83-*الصافات(َوإِنَّ ِمْن ِشيعَتِِه َْلِ

 :الجمع-سادسا

ِ َوِليَْعلََم اْلُمْؤِمنِينَ )-1  .166-عمران*ال (َوَما أََصابَكُْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن فَبِِإْذِن َّللاَّ

َ  إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنكُْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا ۖ)-2 ُ َعْنُهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ َولَقَْد َعفَا َّللاَّ

 .155-*ال عمران(َغفُوٌر َحِليمٌ 

 

 

 



 المسلمين في نشر العلم في العالم دور علماء الجغرافيا -المبحث الرابع

  :اْلُجْغَراْفيَا اْلُمْسِلِمينَ  عُلََماءِ اهم  -اوال

نَاِزع خالل العصور الوسطى دي عْ  اه هؤالء ما أَْسدَ  د،ويععلماء الجغرافيا المسلمين ملوك المعرفة الجغرافية بال م 

   ما يأتي: قدامى،ومن اهم علماء الجغرافيا الالعلماء في تلك الفترة واحًدا من أهم انجازات الفكر الجغرافي

وفي في عام ،وت943هو محمد ابو القاسم بن حوقل، عالم جغرافيا ومؤرخ ورحالة،ولد في عام  :حوقل ابن-1 

رحالته  ن خاللفي هذا المجال م علميةشر الميالدي،وله إنجازات ،وهو من علماء الجغرافيا في القرن العا977

وقد اشتهر قيا،آسيا وأفري هي التي كان يقوم بها على مدى ثالثين عاما،ومن المناطق التي زارها خالل رحالته

ه رسومات أن ل بكتابه صورة االرض الذي يصف فيه البالد التي تمكن منها المسلمين في اسبانيا وايطاليا،كما

 . للخرائط منها خريطة بالد الرافدين وخريطة بحر الخزر،كما رسم خريطة شاملة لألرض

وأحد معروفين،ال اشمي القرشي،من علماء الجغرافياهو ابو عبد هللا محمد بن محمد االدريسي اله :االدريسي-2 

ن من الجغرافييوهو  ،م1166 وفيتم و1100،ولد عام الشريف اإلدريسيويلقب بمؤسسي علم الجغرافيا،

ب كتا هاهرمن أشو،لم تحظ مؤلفاته باإلهتمام الذي تستحقه،وعند األوروبيين بسبب عالقته بملك صقلية المشهورين

 ت تستخدمطورها االدريسي عن التي كان الذي يحتوي على رسومات وخرائط ،اق االفاقنزهة المشتاق في اختر

ار ات االنهاتجاه له إنجازات ومساهمات كثيرة في الجغرافيا،فكان يسعى إلى تحديدمن قبل العلماء الذين سبقوه،و

وقد استخدمت وحدودها، والبحيرات والمرتفعات،باإلضافة إلى تدوينه الكثير من المعلومات عن المدن الرئيسية

 .مؤلفاته في الكشوفات االوروبية ابان عصر النهضة

في في عام وتو 1175هو شهاب الدين ابو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي،ولد في عام :الحموي ياقوت-3 

  من  داشتهر بموسوعة معجم االدباء،ومعجم البلدان الذي يعومؤرخ وخطاط ومؤلف موسوعات،وهو ،1225

    ة حلبي مدينويذكر أنه ألف كتابه ف،عن الكثير من بلدان العالم فيهتحدث  فقدضخم الموسوعات في الجغرافيا،أ

 . في بالد الشام واستغرق تأليفه خمس سنوات

الة ومؤرخ ،رح1377وتوفي في 1304هو محمد بن عبد هللا بن محمد اللواتي الطنجي،ولد في عام :بطوطة ابن-4

السودان ول مصر مث ةزار بالدا كثير فقدرحالة في التاريخ،الأشهر  من الرحالين المسلمين،وكانمغربي،لقب بأمير 

د صين والهنى الباإلضافة إل، والشام والحجاز وتهامة والعراق وفارس واليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر

 االسفار عجائبوظار في غرائب االمصار وبالد التتار،وقد ألف كتابا ليضع فيه باكورة رحالته وأسماه تحفة األن

 . نةس 27 ،وترجم إلى اللغة االنجليزية والفرنسية والبرتغالية وااللمانية،وقد أمضى برحلته حول العالم

عالم جغرافيا  وهو،291وتوفي في  820هو ابو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا بن خرداذبة،ولد في عام :خرداذبة ابن-5

كما أثبت ،انلبلدلمسافات بين اافيه  وصفالذي  ،المسالك والممالك هاواشهر،مهمة في الجغرافيا ومؤرخ ،له إنجازات

 .جوف البيضة صفاركروية األرض وقال بأنها مدورة كدوران 

http://bayanonline.com/?p=9817


جغرافيا  ،عالم 1217وتوفي في  1145ابو الحسن محمد بن احمد بن جبير الكناني،ولد في عام جبير: ابن-6 

ي رحلته فد ذهب بكتابه رحلة ابن جبير الذي ذكر فيه رحالته التي قام بها حول العالم،فقورحالة اندلسي،اشتهر 

انت إلى نية كاألولى إلى غرناطة واستغرقت سنتين،وسجل فيها جميع ما شاهد ومالحظاته في الكتاب،ورحلته الثا

ى دته المكة ومن ثم عوالقدس بعد فتحها من قبل صالح الدين االيوبي،ورحلته الثالثة كانت من سبتة إلى 

 . القدس،ورحلته إلى القاهرة واالسكندرية

،عالم  1048ام عوتوفي في  973:هو ابو الريحان محمد بن احمد البيروني،ولد في عام البيروني الريحان ابو-7 

 120جغرافي وجيولوجي وفلكي ومؤرخ،اشتهر باكتشافه دوران االرض حول محورها،وله مؤلفات تزيد عن 

ها من وغير كتاب،أشهرها كان كتاب قانون المسعودي،وكان له إسهامات كثيرة في الجغرافيا والفلك والفيزياء

 . امال اوروبيا وشالعلوم،وكان يهتم بالثقافات الهندية بشكل كبير،كما كان له مؤلفات عن الجغرافيا الخاصة بروس

ي في عام وتوف 940دسي،ولد في القدس في عام هو محمد بن احمد بن ابي بكر المق :المقدسي الدين شمس-8 

حظاته ه مالم،كان عالما جغرافيا ورحالة،اشتهر بمؤلفه أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم،الذي ذكر في1000

زيرة جلقدس إلى اه من ومشاهداته الميدانية خالل أسفاره،وكان مهتما في إبراز أقاليم العالم اإلسالمي،فقد بدأ رحلت

علب ثم ذهب إلى العراق والشام ومصر والمغرب،وفارس وكرمان والسند،وكان يلقب بالواوي)ث العرب،ومن

 . صحراوي صغير الجسم( لكثرة أسفاره

الم جغرافي ،وهو ع 957م وتوفي في عام 850هو ابو القاسم ابراهيم محمد الكرخي، ولد في عام االصطخري:-9 

يم ور األقالصتابه صنف علم البالد قديما بعلم الجغرافيا،اشتهر بكومن رواد علم الجغرافيا،وكان أول عالم عربي ي

ئط من الخرا لكثيراوكتاب مسالك الممالك،الذي كان أول كتاب تم تأليفه عن علم الجغرافيا وعلم األقاليم،وقد رسم 

 . الجغرافية من أبرزها خريطة لبالد الرافدين،ويذكر أنه تم ترجمة العديد من كتبه إلى عدة لغات

ر سنة م،وتوفي في مص896هو ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي،ولد في بغداد سنةالمسعودي:-10 

  م في مدينة الفسطاط،وهو عربي من أحفاد الصحابي الجليل عبدهللا بن مسعود .965

،كما لزلزاللعالم جغرافيا ومؤرخ،من علماء الجغرافيا العرب،ومن أشهر كتبه مروج الذهب الذي ذكر فيها وصفا  

 يها كمفوصف طواحين الريح والبحر الميت،وكان صاحب نظرية االنحراف الوراثي،وقد قام بعدة رحالت واكتشف 

 ةوقد  تم ترجمكتابه الشهير التنبيه واالشراف، كبير من المعلومات عن الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم،وذكر ذلك في

المحيط  ند حتىالعديد من مؤلفاته إلى عدة لغات منها الفرنسية والفارسية واالنجليزية،كما جاب البلدان من اله

وروبا أغل في األطلنطي ومن البحر األحمر حتى بحر قزوين،فقد زار الصين وأرخبيل الماليو ووصل بالد الترك وتو

سي في اإلدري البلقان والى روسيا،اذ زار والية كييف الروسية،وقد وضع خريطة ملونة للعالم استفاد منهاوبالد 

با ي أوروفخرائطه،ويعد كرتسوفسكي أول من أعلن نظرية وحدة الشعوب السامية قبل ظهور هذه النظرية العلمية 

 ومروج الذهب،ومعادن الجوهر. جزءا،والكتاب األوسط 30بعدة قرون،ومن مؤلفاته  أخبار الزمان في 



وَسى الَخواِرزمي عالم رياضيات وفلك وجغرافيا مسلم. يكنى بأبي جعفر.  : الخوارزمي-11 د بن م  َحمَّ أبو َعبد هللا م 

وهو من العلماء الذين عاصروا الخليفة المأمون،وألف كتاب صورة م،847م وقيل أنه توفي 781قيل أنه ولد حوالي 

  أنه ما من أمة أوروبية كان بمقدورها أن تنتج مثله في فجر نشاطها العلمي. Nallinoه نللينو األرض الذي يقول عن

م،عاش في البصرة في مطلع 873م وتوفي عام 805،ولد عام اْلِكنِدي أبو يوس ف يَْعق وب بن إِْسَحاق :الكندي-12 

وقد اهتم الكندي بالفلسفة والعلوم  حياته ثم انتقل منها إلى بغداد حيث أقبل على العلوم والمعارف لينهل من معينها،

 العربية إلى  اليونانية مهمة اإلشراف على ترجمة األعمال الفلسفية والعلمية المأمون القديمة حتى اتقنها،وقد أوكل إليه

  وألف كتاب رسم المعمورة من األرض .،بيت الحكمة في 

س بلد ى َسَرخْ ، نسبة إلاألنصاري شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السََّرْخِسّي الخزرجي :السرخسي-13 

  والممالك ورسالة في البحار والمياه والجبال.م،ألف كتاب المسالك 899توفي سنة عظيم بخرسان،

ق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي ، أحمد اليعقوبي :اليعقوبي-14  ِلدَ هو أبو العباس أحمد بن إسحَٰ  اليعقوبي و 

ال البريد،وقد كان جدَّه حاكماً ألرمينيا وحاكماً   لمصر،مما في بغداد في بداية القرن التاسع الميالدي،ألب من كبار عمَّ

يعني أنَّه غادر عاصمة الخالفة العباسية مبكراً مرافقاً ألسرته،ليعيش في أرمينيا وخراسان في كنَف الطاهريين )دويلة 

شيد(،وبقي ه ناك حتى سنة وقضى بعض م، 873 صغيرة أسَّسها طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون بن هارون الرَّ

م ،وهو كاتب ومؤرخ 897 ،توفي في مصر سنةومصر والمغرب الهند ثم هاجر إلى وخراسان أرمينية حياته في

 وهو أحد مؤرخي أواخر القرن التاسع الميالدي، ينتمي لطبقة الكتاب الدولة العباسية وجغرافي مسلم عاش في زمن

؛وفيه تحدث عن تاريخ تاريخ اليعقوبي أو تاريخ ابن واضح ن آثاره هما: كتاب،وقد قامت شهرته على أثرين م

عن كبريات المدن في   ؛وتحدث فيه وكتاب البلدان،)م872 هـ258الشعوب ما قبل اإلسالم وتاريخ اإلسالم حتى سنة )

  الجغرافيا االسالمية .،الذي اشتهر في أوروبا حتى اعتبروه أبو بالد اإلسالم

ولد في بداية القرن التاسع هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري أبو الحسن أو أبو بكر، :البالذري-15 

حياته  وهو مؤرٌخ ونسابةٌ وراوية وشاعر شهير، ويعدُّ شيخ المؤرخين والنسابين، عاَش م،892الميالدي ومتوفي سنة 

ومن  وخصوًصا في بالط الخلفاء العباسيين،ولَد في بداية القرن الثالث تقريبًا في بغداد، متنقالًّ بين العراق والشام

ويعد مرجعا في التاريخ اإلسالمي وفتوحات  مؤلفاته فتوح البلدان،وهو من أهم مؤلفات البالذري على اإلطالق،

وكتاب لدان التي تناولها في كتابه،اإلسالم األولى،ومن كتبه كتاب فتوح البلدان،وقد ضمنه الشرح الجغرافي عن الب

أنساب األشراف: موسوعة ضخمة تتحدث عن أنساب القبائل العربية من مضر وعن أخبارها، يوجد من هذا الكتاب 

 نسختان فقط في إسطنبول وفي الرباط.

وعلمائهم البارزين في أحد حكماء اإلسالم  هو الملقب بالجاحظ الثاني،و البَْلِخي أحمد بن سهل، أبو زيد :البلخي-16

 م،ألف كتاب  األشكال وصور األقاليم،والمسالك934سنة  وتوفي م849الجغرافيا واألدب والفقه والفلسفة،ولد عام 

  بالرسومات والخرائط .كتبه  توقد اشتهر،والممالك

 ياقوت شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي الرومي البغدادي وشهرته :ياقوت الحموي -71 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/897
https://ar.wikipedia.org/wiki/897
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/872
https://ar.wikipedia.org/wiki/872
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A)


 وهو من أصل،،هو مؤرخ وجغرافي عربي وواحد من العلماء باللغةم1229 وتوفي سنة م1179 سنة لدو الحموي

 وأشركه في تجارتهوقع في األسر أثناء إحدى الحروب فاشتراه تاجر حموي علمه واعتنق اإلسالم فحرره ،إغريقي

أول قاموس  دالذي يع،معجم البلدان كتاب وألف،فكان يتولى السفر إلى أنحاء العالم للتجارة واكتسب خبرة وعلما،

ويعتبره سارتون أعظم جغرافي في العالم ،وله عدة مؤلفات أخرى منها  معجم األدباء،جغرافي على الحروف األبجدية

  كله وعلى مر العصور.

، نسبه عربي يرجع إلى قبيلة البكري أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو هو :يالبكر-81

كتاب معجم  ،من اهم مؤلفاتهم9410المتوفي سنةو م1014،ولد سنة بكر بن وائل أكبر قبائل ربيعة في جزيرة العرب

  فيه وصف أللمانيا وبالد السالف. ،والذيوالمسالك والممالك،ما استعجم

،ولد أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن األنصاري الغرناطي :أبو حسن الغرناطي-19

ولد ،شاعر وأديب ووزير أندلسي غرناطي أنصاري م،المعروف بابن الجّياب،هو1349وتوفي عام م1274 في عام

 عدة مؤلفات منها وله،كان يترأس ديوان الك تّاب بغرناطة،عن مجموعة من علمائهافي غرناطة،وبها نشأ،وأخذ العلم 

  دمشق. فيرحالته  في احدىوقد توفي ،عجائب البلدانوتحفة األلباب ونخبة اإلعجـاب 

 :الجغرافية حقائق العلميةالمسلمون وال-نياثا

 الجغرافية منها:  حقائقالمسلمون العديد من ال علماء قَدَّم

د ن المتدرج المأخوذة من كتاب المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم نمو-أ   .الم 

ل من أثبت أن األرض تدور حول الشمس،وبالتالي فهو دي عْ اثبات دوران االرض، -ب ل البيروني أوَّ دَّم َمْن قَ  أوَّ

  .تفسيرا علميا صحيحا لظاهرة تَعَاق ب الفصول األربعة

لم الم المسبه العفي هذا الشأن ما كت همبكروية األرض،ومن أقوال قد العلماء المسلميناثبات كروية االرض،اعت-ت

وف جوعة في األرض أنها مدورة كتدوير الكرة موضفي وصفه  قال ،اذابن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك

َز ذلك العلم الحديث.  الفلك ،َوَعزَّ

ك، كما قرآن ذلالعلماء غير المسلمين انها نظرية،ولكن اثبت التكون االرض من الصفائح التكتونية،فقد كتب -ث

نَِخيٌل ِصْنَواٌن وَ اٍب َوَزْرعٌ ْن أَْعنَ ٌت مِ َوفِي اْْلَْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّا:)ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى

ُل بَْعَضَها   ْْلُكُلِ فِي ا َعلَىَٰ بَْعٍض َوَغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَىَٰ بَِماٍء َواِحٍد َونُفَض ِ
 .4-*الرعد(لُونَ ِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَْعقِ ۚ  إِنَّ فِي ذََٰ

 اثبت القرأن الكريم طبيعة تكون الجبال في االرض وفوق االرض. -ج

ْظَهر ي تَ أمون،والتسي المالمسلمون العديد من الخرائط، من أبرزها خريطة العالم،التي َرَسَمَها الخليفة العبا قَدَّم-ح

ِسَمت في ذلك ال وقد  (،1-15لصورة)اوقت،عليها كافَّة أراضي الدولة العباسية،َوت عَدُّ من أفضل خرائط العالم التي ر 

، ونشرها في خريطة من الخرائط التي رسمها العلماء المسلمين 275استطاع المستشرق األلماني كونرادميلر جمع 

ريطة خ،وهي سالم،ومن أشهر هذه الخرائط خريطة العالم لإلدريسيمجلد واحد،ووصف هذه الخرائط بأنها أطلس اإل

  (7).نسلموالم العلماء كذلك خريطة البحر المتوسط،وهي من أفضل الخرائط البحرية التي رسمها،وملونة ورائعة



 اثبت القرآن حقيقة عدم اختالط المياه العذبة بالمياه المالحة.-خ

 االيمان وامنوا ومؤمنون. -المبحث الخامس 
 :االيمان-اوال

 ورد في قوله تعالى:

يَمانِ )-1 ِ أَْكبَُر ِمْن َمْقتِكُْم أَْنفَُسكُْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اْْلِ  .10-فَتَْكفُُروَن*غافر إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُنَاَدْوَن لََمْقُت َّللاَّ

ِلَك أَْوَحْينَا  -2
ا نَْهِدي بِهِ َوَكذََٰ ِكْن َجعَْلنَاهُ نُورا

يَماُن َولََٰ ا ِمْن أَْمِرنَا ۚ َما كُْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َواَل اْْلِ  َمْن نََشاُء إِلَْيَك ُروحا

 .52-*الشورى(ِمْن ِعبَاِدنَا ۚ َوإِنََّك لَتَْهِدي إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

لنبي أوحينا إليك قرآنًا من عندنا،ما كنت تدري قبله ما الكتب السابقة وال وكما أوحينا إلى األنبياء من قبلك أيها ا

وإنك ،ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس نهدي به َمن نشاء ِمن عبادنا إلى الصراط المستقيم،اإليمان وال الشرائع اإللهية

 هللا الذي له ملك جميع ما في السموات  أيها الرسول لَتَد لُّ َوت ْرِشد  بإذن هللا إلى صراط مستقيم وهو اإلسالم صراط

إن خيًرا ،أيها الناس ترجع جميع أموركم من الخير والشر، فيجازي كال بعمله ،وما في األرض،ال شريك له في ذلك

 (8).فخير، وإن شًرا فشر

ِ ۚ لَْو يُِطيعُكُْم فِي َكثِيٍر ِمَن اْْلَْمِر )-3  يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُْم َواْعلَُموا أَنَّ فِيكُْم َرسُوَل َّللاَّ َ َحبََّب إِلَْيكُُم اْْلِ ِكنَّ َّللاَّ لَعَنِتُّْم َولََٰ

اِشُدونَ  ئَِك هُُم الرَّ
َه إِلَْيكُُم اْلكُْفَر َواْلفُسُوَق َواْلِعْصيَاَن ۚ أُولََٰ  .7-*الحجرات(َوَكرَّ

ا يصلح لكم، يريد بكم الخير، وقد تريدون ألنفسكم واعلموا أن بين أظهركم رسوَل هللا فتأدبوا معه؛ فإنه أعلم منكم بم

من الشر والمضرة ما ال يوافقكم الرسول عليه، لو يطيعكم في كثير من األمر مما تختارونه ألدى ذلك إلى مشقتكم، 

ه إليكم الكفَر باهلل والخروَج عن طاعته،ومعصيتَ  ه،أولئك ولكن هللا حبب إليكم اإليمان وحسَّنه في قلوبكم،فآمنتم، وكرَّ

 (9).المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق

ا ِمْنُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن نِسَ )-4 ا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسىَٰ أَْن َيكُونُوا َخْيرا   اٍء َعَسىَٰ أَْن يَُكنَّ َخْيرا

ئِ ِمْنُهنَّ ۖ َواَل تَْلِمُزوا  يَماِن ۚ َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولََٰ  (َك هُُم الظَّاِلُمونَ أَْنفَُسكُْم َواَل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب ۖ بِئَْس ااِلْسُم اْلفُسُوُق بَْعَد اْْلِ

 .11-*الحجرات

به  ستهزأ المعسى أن يكون ،يا أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشريعته ال يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين

به منهنَّ خيًرا من  ستهزأعسى أن يكون الم ،هزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمناتست،وال يمستهزئينمنهم خيًرا من ال

ئات،وال يَِعْب بعضكم بعًضا،وال يَْدع  بعضكم بعًضا بما يكره من األلقاب، بئس الصفة واالسم الفسوق،وهو زهمستال

بعد ما دخلتم في اإلسالم وعقلتموه،ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز السخرية واللمز والتنابز باأللقاب،

 (10).والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي

 



يَماُن فِي)-5 ا يَْدُخِل اْْلِ ِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ
َ َوَرُسولَهُ  قَالَِت اْْلَْعَراُب آَمنَّا ۖ قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولََٰ قُلُوبِكُْم ۖ َوإِْن تُِطيعُوا َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   .14-*الحجرات(اَل يَِلتْكُْم ِمْن أَْعَماِلكُْم َشْيئاا ۚ إِنَّ َّللاَّ

َ َوَرسُولَهُ َولَْو )-6  ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ ا يُْؤِمنُوَن بِالِلَّ َكانُوا آبَاَءهُْم أَْو أَْبنَاَءهُْم أَْو اَل تَِجُد قَْوما

يَماَن َوأَيََّدهُْم بُِروٍح ِمْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهمْ  ئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْْلِ
 َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولََٰ

ُ َعْنهُ  ِ هُُم اْلُمْفِلُحونَ َخاِلِديَن فِيَها ۚ َرِضَي َّللاَّ ِ ۚ أاََل ِإنَّ ِحْزَب َّللاَّ ئَِك ِحْزُب َّللاَّ  .22-*المجادلة(ْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ أُولََٰ

 الفرق بين االسالم وااليمان-ثانيا

 : رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا-1

 اللسان،وعمل الجوارح،ويصدر منإذا اقترن أحدهما باآلخر فإن اإلسالم يفسر باالستسالم الظاهر الذي هو قول 

ا :)المؤمن كامل اإليمان،وضعيف اإليمان،قال هللا تعالى ِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ
قَالَِت اْْلَْعَراُب آَمنَّا ۖ قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولََٰ

َ َوَرسُولَهُ اَل يَِلتْ  يَماُن ِفي قُلُوبِكُْم ۖ َوِإْن تُِطيعُوا َّللاَّ َ َغفُوٌر َرِحيمٌ يَْدُخِل اْْلِ  .14-(*الحجراتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُْم َشْيئاا ۚ إِنَّ َّللاَّ

  بة.حجج كاذبوكم من مجرم يستبيح دماء المسلمين ،من منافق  لكن يسمى مسلما ظاهرا،ولكنه كافر باطناكم و،

       المؤمن حقا كما قال تعالى:االستسالم الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله،وال يصدر إال من فيعني اإليمان اما 

ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ َزاَدتُْهْم ) الَِّذيَن  *إِيَماناا َوَعلَى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُونَ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

ا َرَزْقنَاهُمْ  اَلةَ َوِممَّ ئَِك هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا ۚ لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرب ِِهْم َوَمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ  *يُْنِفقُونَ  يُِقيُموَن الصَّ  (أُولََٰ

 .4-3-2-*االنفال
 وبهذا المعنى يكون اإليمان أعلى من االسالم، فكل مؤمن مسلم،ولكن ليس كل مسلم مؤمن.  

اهر،اما م الظباإليمان ومرة أخرى باإلسالم،فالمراد باإلسالم هنا اإلسالان وصف أهل بيت لوط عليه السالم مرة 

وط لن امرأة ذلك ألاإليمان هو اإليمان القلبي الحقيقي، فلما وصف هللا تعالى أهل البيت جميعاً وصفهم باإلسالم ،و

ين جين الناجلمخر تعالى اعليه السالم من أهل بيته، وكانت مسلمة في الظاهر،وكافرة في حقيقة األمر،ولما وصف هللا

ْيَر بَْيٍت ِمَن ْدنَا فِيَها غَ َما َوجَ  * فَ :)فَأَْخَرْجنَا َمْن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ وصفهم باإليمان،كما في قوله تعالى

 . 36-35-اْلُمْسِلِميَن(*الذاريات

 : رأي ابن تيمية رحمه هللا-2

،كما ااب قوِمهبت بعذطن،وكانت مسلمة في الظاهر مع زوجها، لهذا ع ذِّ امرأة لوط كانت منافقةَ كافرةً في الباان 

ْت ِمْنكُْم أََحٌد إِالَّ ِمَن اللَّْيِل َواَل يَْلتَفِ  ِلَك بِِقْطعٍ ِر بِأَهْ أَسْ فَ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا ُرسُُل َرِب َك لَْن يَِصلُوا إِلَْيَك ):في قوله تعالى

ْبُح أَ اْمَرأَتََك إِنَّهُ                                            .81-(*هودْبُح بِقَِريبٍ  الصُّ لَْيسَ ُمِصيبَُها َما أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدهُُم الصُّ

 م في الباطن غيرلظاهر،وهاه فَي فهذه حال المنافقين الذين كانوا مع النبي َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم مستسلمين ل

دين ،وحال ماليين البشر في الوقت الحاضر مسلم بالجنسية ولكنه يمارس كل ما ينهي عنه المؤمنين

  (11)االسالمي،فتحول الى منافق وظالم ومجرم فينال العذاب.



 امنوا ويؤمنون:-ثالثا  

ا َرَزْقنَاهُْم -1 اَلةَ َوِممَّ  .3-يُْنِفقُوَن(*البقرة)الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَّ

 .4-)َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك َوبِاْْلِخَرِة هُْم يُوقِنُوَن(*البقرة-2

 .6-)إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرهُْم اَل يُْؤِمنُوَن(*البقرة-3

ِ َوبِاْليَْوِم اْْلِخِر َوَما ُهم بُِمْؤِمنِيَن(*البقرة-4  .8-)َوِمَن النَّاِس َمن يَقُوُل آَمنَّا بِالِلَّ

َ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن ِإالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن(*البقرة-5  .9-)يَُخاِدعُوَن َّللاَّ

ِكْن اَل يَْعلَُمونَ َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا َكمَ )-6   (ا آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء ۗ أاََل إِنَُّهْم هُُم السُّفََهاُء َولََٰ

 .13-*البقرة

 .14-*البقرة(ا نَْحُن ُمْستَْهِزئُونَ إِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَىَٰ َشيَاِطينِِهْم قَالُوا إِنَّا َمعَكُْم إِنَّمَ )-7

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ۖ كُلََّما ُرِزقُ )-8 ِر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  وا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة ِرْزقاا ۙ َبش ِ

 ُ ذَا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل ۖ َوأُت َرةٌ ۖ َوهُْم فِيَها َخاِلُدونَ قَالُوا َهَٰ ا ۖ َولَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ  .25-*البقرة(وا بِِه ُمتََشابِها

ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُموَن )-9 َ اَل يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثاَلا َما بَعُوَضةا فََما فَْوقََها ۚ فَأَمَّ ا أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِهِ إِنَّ َّللاَّ  ْمۖ  َوأَمَّ

ا ۚ َومَ  ا َويَْهِدي بِِه َكثِيرا ذَا َمثاَلا ۘ يُِضلُّ بِِه َكثِيرا ُ بَِهَٰ       (ا يُِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلفَاِسِقينَ الَِّذيَن َكفَُروا فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد َّللاَّ

 .26-*البقرة

قاا ِلَما َمعَكُْم )-10 َل َكافٍِر بِِه ۖ َواَل تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمناا قَِليالا َوإِيَّاَي فَاتَّقُونِ َوآِمنُوا بَِما أَْنَزْلُت ُمَصد ِ  (َواَل تَُكونُوا أَوَّ

 .41-*البقرة

اِعقَةُ َوأَْنتُْم تَْنظُرُ -11 َ َجْهَرةا فَأََخذَتْكُُم الصَّ  .55-رة*البق(ونَ َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسىَٰ لَْن نُْؤِمَن لََك َحتَّىَٰ نََرى َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَعِملَ )-12 ابِئِيَن َمْن آَمَن بِالِلَّ ا فَلَُهْم أَْجُرهُْم  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ    َصاِلحا

 .62-*البقرة(ِعْنَد َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم َيْحَزنُونَ 

ثُونَُهْم بَِما فَتَ )-13 وكُْم بِِه َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخاَل بَْعُضُهْم إِلَىَٰ بَْعٍض قَالُوا أَتَُحد ِ ُ َعلَْيكُْم ِليَُحاجُّ  َح َّللاَّ

 .76-*البقرة(ِعْنَد َرب ِكُْم ۚ أَفاََل تَْعِقلُونَ 

عض هؤَلء إذا خال براة،ولوا بلسانهم آمناا بدينكم ورسولكم المبشار به في التوهؤَلء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قا

ثون المؤمنين بما بيان هللا لكم في التو أالمنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار لتكون لهم ،دن أمر محمراة مأتحد ِ

 (12).أفال تفقهون فتحذروا ،الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة



ئَِك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ۖ هُْم فِيَها َخاِلُدونَ )-14 اِلَحاِت أُولََٰ  .82-*البقرة(َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَْينَا َويَْكفُُروَن بَِما َوَراَءُه وَ )-15 قاا ِلَما َمعَُهْم ۗ ُهَو اْلَحقُّ َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَْنَزَل َّللاَّ  ُمَصد ِ

ِ ِمْن قَْبُل إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ   .91-*البقرة(قُْل فَِلَم تَْقتُلُوَن أَْنبِيَاَء َّللاَّ

ق بما أنزل هللا على أنبيائنا،ويجحدون قوا بما أنزل هللا من القرآن، قالوا نحن نصّدِ  وإذا قال بعض المسلمين لليهود صّدِ

قل لهم يا ،فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقًا آلمنوا بالقرآن الذي صدَّقها ،ذلك،وهو الحق مصدقًا لما معهمما أنزل هللا بعد 

 (12).محمد إن كنتم مؤمنين بما أنزل هللا عليكم، فلماذا قتلتم أنبياء هللا ِمن قبل

ِ َخْيٌر ۖ)-16  .103-*البقرة( لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّقَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .104-*البقرة(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَقُولُوا َراِعنَا َوقُولُوا اْنظُْرنَا َواْسَمعُوا ۗ َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب أَِليمٌ )-17

ُ ۚ َوهَُو السَِّميُع اْلعَِليمُ فَِإْن آَمنُوا بِِمثِْل َما آَمْنتُْم بِِه فَقَِد اْهتََدْوا ۖ َوإِْن تَوَ )-18  (لَّْوا فَِإنََّما هُْم فِي ِشقَاٍق ۖ فََسيَْكِفيَكُهُم َّللاَّ

 .137-*البقرة

ابِِرينَ )-19 َ َمَع الصَّ اَلِة ۚ إِنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ  .153-*البقرة(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ

ِ ۗ َولَْو َوِمَن النَّاِس َمْن )-20 ۖ  َوالَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا لِِلَّ ِ ِ َّللاَّ ا يُِحبُّونَُهْم َكُحب  ِ أَْنَدادا يََرى الَِّذيَن َظلَُموا يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َ َشِديُد اْلعَذَابِ  ِ َجِميعاا َوأَنَّ َّللاَّ ةَ لِِلَّ  .165-*البقرة(إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ

هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون هللا أصناًما وأوثانًا وأولياء يجعلونهم نظراء هلل تعالى، ويعطونهم  رغم

ألن ،والمؤمنون أعظم حبا هلل من حب هؤالء الكفار هلل وآللهتهم ،من المحبة والتعظيم والطاعة،ما ال يليق إال باهلل وحده

ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا،حين ،كلها هلل،وأولئك أشركوا في المحبةالمؤمنين أخلصوا المحبة 

يشاهدون عذاب اآلخرة، أن هللا هو المتفرد بالقوة جميعًا،وأن هللا شديد العذاب، لما اتخذوا من دون هللا آلهة يعبدونهم من 

 (13).دونه، ويتقربون بهم إليه

ِ إِْن كُْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدونَ يَا أَيَُّها الَّذِ )-21  .172-*البقرة(يَن آَمنُوا كُلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاكُْم َواْشكُُروا لِِلَّ

َواْْلُْنثَىَٰ بِاْْلُْنثَىَٰ ۚ فََمْن عُِفَي لَهُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُتَِب َعلَْيكُُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى ۖ اْلُحرُّ بِاْلُحر ِ َواْلعَْبُد بِاْلعَْبِد )-22

ِلَك تَْخِفيٌف ِمْن َرب ِكُْم َوَرْحَمةٌ ۗ
ِلَك فَلَهُ َعذَاٌب  ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَات ِبَاعٌ بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن ۗ ذََٰ

فََمِن اْعتََدىَٰ بَْعَد ذََٰ

 .178-*البقرة(أَِليمٌ 

يَاُم َكَما كُتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّقُونَ يَا أَيُّ )-23  .183-*البقرة(َها الَِّذيَن آَمنُوا كُتَِب َعلَْيكُُم الص ِ

ْلِم َكافَّةا َواَل تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ۚ إِنَّهُ لَكُمْ )-24  .208-*البقرة( َعُدوٌّ ُمبِينٌ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الس ِ

ْنيَا َويَْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا ۘ َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهْم يَوْ )-25 ُ يَْرُزُق َمْن ُزي َِن ِللَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ الدُّ َم اْلِقيَاَمِة ۗ َوَّللاَّ

 .212-*البقرة(يََشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 



ِريَن َوُمْنِذِريَن َوأَْنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحق ِ َكاَن )-26 ُ النَّبِي ِيَن ُمبَش ِ ةا َواِحَدةا فَبَعََث َّللاَّ  ِليَْحكَُم بَْيَن النَّاِس فِيَما النَّاُس أُمَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا  اْختَلَفُوا فِيِه ۚ َوَما اْختَلََف فِيِه إاِلَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهمُ  اْلبَي ِنَاُت بَْغياا بَْينَُهْم ۖ فََهَدى َّللاَّ

ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ  ِ بِِإْذنِِه ۗ َوَّللاَّ  .213-(*البقرةفِيِه ِمَن اْلَحق 

هم، فبعث هللا النبيين دعاة لدين هللا، مبشرين َمن أطاع كان الناس جماعة واحدة،متفقين على اإليمان باهلل ثم اختلفوا في دين

ليحكموا بما ،النار،وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت عليه في به وعصاه اشركهللا بالجنة،ومحذرين من 

إال الذين أعطاهم هللا  فيها بين الناس فيما اختلفوا فيه،وما اْختَلَف في أمر محمد صلى هللا عليه وسلم وكتابه ظلًما وحسًدا

التوراة،وعرفوا ما فيها من الحجج واألحكام،فوفَّق هللا المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطل،ومعرفة ما اختلفوا 

 (14).وهللا يوفِّق من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم ،فيه

ا يَأْتِكُمْ )-27 اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّىَٰ يَقُوَل  أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ رَّ َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم ۖ َمسَّتُْهُم اْلبَأَْساُء َوالضَّ

ِ قَِريبٌ  ِ ۗ أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ سُوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ َمتَىَٰ نَْصُر َّللاَّ  .214-*البقرة(الرَّ

يَماِن ۚ َوَمْن يَتََولَُّهْم مِ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا)-28 ْنكُْم اَل تَتَِّخذُوا آبَاَءكُْم َوإِْخَوانَكُْم أَْوِليَاَء إِِن اْستََحبُّوا اْلكُْفَر َعلَى اْْلِ

ئَِك هُُم الظَّاِلُمونَ   .23-*التوبة(فَأُولََٰ

إلخوان وغيرهم أولياء، تفشون إليهم يا أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتخذوا أقرباءكم من اآلباء وا

أسرار المسلمين، وتستشيرونهم في أموركم، ما داموا على الكفر معادين لإلسالم. ومن يتخذهم أولياء وي ْلِق إليهم المودة 

 (15).فقد عصى هللا تعالى، وظلم نفسه ظلًما عظيًما

 المؤمنين:-رابعا

ِ فِي َشْيٍء إاِلَّ أَْن تَتَّقُوا  اَل يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِرينَ )-2 ِلَك فَلَْيَس ِمَن َّللاَّ
أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن ۖ َوَمْن يَْفعَْل ذََٰ

ِ اْلَمِصيرُ  ُ نَْفَسهُ ۗ َوإِلَى َّللاَّ ُركُُم َّللاَّ  .28-*ال عمران(ِمْنُهْم تُقَاةا ۗ َويَُحذ ِ

ُ َوِليُّ اْلُمْؤِمنِينَ إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِِإْبَراِهيَم )-3 ذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا ۗ َوَّللاَّ
 .68-*ال عمران(لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َوَهَٰ

ُ َسِميع  َعِليم  )-4 ُئ اْلُمْؤِمنِيَن َمقَاِعَد ِلْلِقتَاِل ۗ َوَّللاَّ ِ  .121-ال عمران(*َوإِذْ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُبَو 

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه ۖ َحتَّىَٰ إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي اْْلَْمِر َوَعَصْيتُْم ِمْن َولَقَْد َصَدقَكُمُ )-5 بَْعِد َما أََراكُْم َما  َّللاَّ

ْنيَا َوِمْنكُْم َمْن يُِريُد اْْلِخَرةَۚ  ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنهُ  ُ ذُو فَْضٍل تُِحبُّوَن ۚ ِمْنكُْم َمْن يُِريُد الدُّ ْم ِليَْبتَِليَكُْم ۖ َولَقَْد َعفَا َعْنكُْمۗ  َوَّللاَّ

 .152-*ال عمران(َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ 

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرسُوالا ِمْن أَْنفُِسِهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك ِ )-6 اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ يِهْم َويُعَل ُِمُهُم لَقَْد َمنَّ َّللاَّ

 .164-*ال عمران(َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمبِينٍ 

 



َ َواْعلَُموا )-1 ُموا ِْلَْنفُِسكُْم ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ ِر اْلمُ ِنَساُؤكُْم َحْرٌث لَكُْم فَأْتُوا َحْرثَكُْم أَنَّىَٰ ِشئْتُْم ۖ َوقَد ِ (  ْؤِمنِينَ أَنَّكُْم ُماَلقُوهُ ۗ َوَبش ِ

 .223-*البقرة

ِ َوِليَْعلََم اْلُمْؤِمنِيَن(*ال عمران-7  .166-)َوَما أََصابَكُْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن فَبِِإْذِن َّللاَّ

َ اَل يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِينَ )-8 ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ َّللاَّ  .171-*ال عمران(َيْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ

ُ ِليَذََر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَىَٰ َما أَْنتُْم َعلَْيِه َحتَّىَٰ يَِميَز اْلَخبِيَث ِمَن الطَّي ِِب ۗ َوَما َكا)-9 ُ ِليُْطِلعَكُْم َعلَى اْلغَْيِب َما َكاَن َّللاَّ َن َّللاَّ

ِ َوُرسُِلهِ  َ يَْجتَبِي ِمْن ُرسُِلِه َمْن َيَشاُء ۖ فَآِمنُوا بِالِلَّ ِكنَّ َّللاَّ  .179-*ال عمران( َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا فَلَكُْم أَْجٌر َعِظيمٌ  َۚولََٰ

ُ أَْن يَكُفَّ بَأَْس الَّ )-10 ِض اْلُمْؤِمنِيَن ۖ َعَسى َّللاَّ ِ اَل تَُكلَُّف إاِلَّ نَْفَسَك ۚ َوَحر ِ ُ أََشدُّ فَقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاَّ ِذيَن َكفَُروا ۚ َوَّللاَّ

 .84-(*النساءتَْنِكيالا بَأْساا َوأََشدُّ 

ِ بِأَْمَواِلِهمْ )-11 َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ ُ  اَل َيْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُوِلي الضَّ َل َّللاَّ َوأَْنفُِسِهْم ۚ فَضَّ

ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاِعِديَن َدرَ  َل َّللاَّ ۚ  َوفَضَّ ُ اْلُحْسنَىَٰ َجةا ۚ َوُكالًّ َوَعَد َّللاَّ

ا ا َعِظيما  .95-*النساء(أَْجرا

ا َوَعَلىَٰ ُجنُوبِكُْم ۚ فَِإذَا اْطَمأْنَْنتُْم فَأَقِ )-12 ا َوقُعُودا َ قِيَاما اَلةَ فَاْذكُُروا َّللاَّ اَلةَ َكانَْت فَِإذَا قََضْيتُُم الصَّ اَلةَ ۚ إِنَّ الصَّ يُموا الصَّ

 .103-*النساء(َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَاباا َمْوقُوتاا

سُوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهَدىَٰ َوَيتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُول ِِه َما )-13  تََولَّىَٰ َونُْصِلِه َجَهنَّمَ َوَمْن يَُشاقِِق الرَّ

ا  .115-*النساء(َوَساَءْت َمِصيرا

ةَ فَِإنَّ اْلعِ )-14 ِ َجِميعااالَِّذيَن يَتَِّخذُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَنۚ  أَيَْبتَغُوَن ِعْنَدهُُم اْلِعزَّ ةَ لِِلَّ  .139-*النساء(زَّ

ِ قَالُوا أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم َوإِْن َكاَن ِلْلَكافِِريَن نَِصيٌب قَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوْذ الَِّذيَن يَتََربَُّصوَن بِكُْم فَِإْن َكاَن لَكُْم )-15 فَتٌْح ِمَن َّللاَّ

ُ لِ  ُ يَْحكُُم بَْينَكُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ َولَْن يَْجعََل َّللاَّ -*النساء(لَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيالا ْلَكافِِريَن عَ َعلَْيكُْم َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ۚ فَالِلَّ

141. 

ِ َعلَْيكُْم سُْلَطاناا ُمبِيناايَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن ۚ أَتُِريُدوَن أَْن تَْجعَ )-16  (لُوا لِِلَّ

 .144-*النساء

ُ  إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا)-17 ئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِيَن ۖ َوَسْوَف يُْؤِت َّللاَّ ِ فَأُولََٰ ِ َوأَْخلَُصوا ِدينَُهْم لِِلَّ  اْلُمْؤِمِنيَن َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِالِلَّ

ا ا َعِظيما  .146-*النساء(أَْجرا

ٍة َعلَى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف )-18 ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ يَأْتِي َّللاَّ

ِ يُْؤتِيِه َمْن يَشَ  ِلَك فَْضُل َّللاَّ
ِ َواَل يََخافُوَن لَْوَمَة اَلئٍِم ۚ ذََٰ ُ َواِسٌع َعِليمٌ اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ  .54-*المائدة(اُءۚ  َوَّللاَّ



َب بِآيَاِت َرب ِنَا َونَكُوَن ِمَن ا)-19  .27-*االنعام(ْلُمْؤِمنِينَ َولَْو تََرىَٰ إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّاِر فَقَالُوا يَا لَْيتَنَا نَُردُّ َواَل نَُكذ ِ

ِ أَِرِني )-20 ا َجاَء ُموَسىَٰ ِلِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  ِكِن اْنُظْر إِلَى اْلَجبَِل فَِإِن اْستَقَرَّ َولَمَّ
أَْنظُْر إِلَْيَك ۚ قَاَل لَْن تََرانِي َولََٰ

ا أَفَاقَ  ا تََجلَّىَٰ َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ ُموَسىَٰ َصِعقاا ۚ فَلَمَّ ُل  قَاَل سُْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَ َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي ۚ فَلَمَّ نَا أَوَّ

 .143-*االعراف(اْلُمْؤِمنِينَ 

ِ َوإِنَّ فَِريقًا ِمَن الُْمْؤِمنِيَن لََكاِرهُونَ )-21  .5-(*اَّلنفالَكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيتَِك بِاْلَحق 

22- َ ِكنَّ َّللاَّ َ قَتَلَُهْم ۚ َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولََٰ ِكنَّ َّللاَّ َ )فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َولََٰ  َرَمىَٰ ۚ َوِليُْبِلَي اْلُمْؤِمنِيَن ِمْنهُ باََلءا َحَسناا ۚ إِنَّ َّللاَّ

 .17-َسِميٌع َعِليٌم(*االنفال

 اتقوا والمتقون:  -المبحث السادس

ا َرَزقْ وَن غَْيِب َويُِقيمُ  بِالْ نُونَ )الم* ذَِلَك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب فِيِه هُداى ِلْلُمتَِّقيَن*الَِّذيَن يُْؤمِ -1 اَلةَ َوِممَّ نَاهُْم يُْنِفقُوَن* الصَّ

بِ ِهْم َوأُولَِئَك هُُم * أُولَئَِك َعلَى هُداى ِمْن رَ هُْم يُوقِنُونَ  ِخَرةِ بِاْْل َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِبَما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك وَ 

 .4-3-2-1-اْلُمْفِلُحوَن(* البقرة

ِ َواْليَْوِم اْْلِخرِ بِرَّ َمْن آَمنَ نَّ الْ لَكِ وَ بِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب )لَْيَس الْ -2  َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكتَاِب  بِالِلَّ

قَاِب َوأَقَاَم يِل َوالسَّائِِليَن َوفِي الِر   السَّبِ  َواْبنَ َساِكينَ اْلمَ َوالنَّبِيِ يَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِ ِه ذَِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى وَ 

َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا َوالصَّ  اَلةَ َوآتَى الزَّ اِء َوِحيَن اْلبَأِْس اْلبَأَْساِء وَ  يَن فِيابِرِ الصَّ رَّ ولَئَِك الَِّذيَن أُ الضَّ

  .177-بقرةَصَدقُوا َوأُولَئَِك هُُم اْلُمتَّقُوَن(*ال

َرةٌ تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلدِ  ٌت تَْجِري ِمنْ َجنَّا ِهمْ )قُْل أَُؤنَبِ ئُكُْم بَِخْيٍر ِمْن ذَِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد َربِ  -3 يَن فِيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ

ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد* الَِّذيَن يَقُولُ  ِ َوَّللاَّ ابِِريَن اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَ نَا آَمنَّا فَ ا إِنَّ بَّنَ وَن رَ َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ ا َعذَاَب النَّاِر*الصَّ

اِدقِيَن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاْْلَسْ   .17-16-15-مران(* ال عَحارِ َوالصَّ

َدىَٰ َعلَْيكُْم ۚ ُدوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَ ْيكُْم فَاْعتَ ىَٰ َعلَ ْعتَدَ اُرَماُت قَِصاٌص ۚ فََمِن )الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلحُ -4

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن(*البقرة َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .194-َواتَّقُوا َّللاَّ

تِِهْم ۚ )الَّ الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ لَْم يَْنقُُصوكُْم -5 وا إِلَْيِهْم َعْهَدهُْم إِلَىَٰ ُمدَّ ا فَأَتِمُّ َشْيئاا َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيكُْم أََحدا

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن(*التوبة  .4-إِنَّ َّللاَّ

ِ َوِعْنَد َرُسوِلِه إِالَّ الَِّذيَن َعاَهْدتُْم -6 ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۖ فََما اْستَقَاُموا لَكُْم )َكْيَف يَكُوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعْنَد َّللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن(*التوبة  .7-فَاْستَِقيُموا لَُهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

ما فلحديبية( لح )اصال ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند هللا وعند رسوله، إال الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في 

 (16).عهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. إن هللا يحب المتقين الموفِّين بعهودهمأقاموا على الوفاء ب

 



 .241-)َوِلْلُمَطلَّقَاِت َمتَاعٌ بِاْلَمْعُروِف ۖ َحقًّا َعلَى اْلُمتَِّقيَن(*البقرة-7 

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن(*ال -8  .76-عمران)بَلَىَٰ َمْن أَْوفَىَٰ بِعَْهِدِه َواتَّقَىَٰ فَِإنَّ َّللاَّ

بَا قُْربَاناا فَتُقُب َِل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبَّْل -9 ِ إِْذ قَرَّ ِمَن اْْلَخِر قَاَل َْلَْقتُلَنََّك ۖ قَاَل إِنََّما )َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ اْبنَْي آَدَم بِاْلَحق 

ُ ِمَن اْلُمتَِّقيَن(*المائدة  .27-يَتَقَبَُّل َّللاَّ

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن(*التوبة أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَكُْم ِمَن اْلكُفَّاِر َوْليَِجُدوا فِيكُْم ِغْلَظةا ۚ َواْعلَُموا أَنَّ )يَا -10 -َّللاَّ

123. 

 .45-*الحجر(إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوعُيُونٍ )-11

ْنيَا َحَسنَةٌ ۚ َولََداُر اْْلِخَرِة خَ  َوقِيَل ِللَِّذيَن اتَّقَْوا)-12 ِذِه الدُّ ا ۗ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي َهَٰ ْيٌر ۚ َولَِنْعَم َماذَا أَْنَزَل َربُّكُْم ۚ قَالُوا َخْيرا

 .30-*النحل(َداُر اْلُمتَِّقينَ 

ُ اْلُمتَِّقينَ َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُوَنَها تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ۖ لَُهْم فِ )-13 ِلَك َيْجِزي َّللاَّ
 .31-*النحل(يَها َما يََشاُءوَنۚ  َكذََٰ

ِن َوْفداا)-14 ْحَمَٰ  .85-*مريم(يَْوَم نَْحشُُر اْلُمتَِّقيَن إِلَى الرَّ

ا لُدًّا(*مريم-15 َر بِِه اْلُمتَِّقيَن َوتُْنِذَر بِِه قَْوما  .97-)فَِإنََّما يَسَّْرنَاهُ بِِلَسانَِك ِلتُبَش ِ

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي اْْلَْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ )-16  .28-*ص(ارِ أَْم نَْجعَُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ اْلُمتَِّقينَ )-17   .67-*الزخرف(اْْلَِخالَّ

 .51-*الدخان( ِفي َمقَاٍم أَِمينٍ إِنَّ اْلُمتَِّقينَ )-18 

ُ َوِليُّ )-19 ِ َشْيئاا ۚ َوإِنَّ الظَّاِلِميَن بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض ۖ َوَّللاَّ  .19-*الجاثية(اْلُمتَِّقينَ  إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعْنَك ِمَن َّللاَّ

 .15-*الذاريات(إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوعُيُونٍ )-20

 .17-*الطور(َكانُوا قَِليالا ِمَن اللَّْيِل َما يَْهَجعُونَ )-21

 .54-*القمر(إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونََهرٍ )-22

 .41-*المرسالت(إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي ِظاَلٍل َوعُيُونٍ )-23

لَِك اْلِكتَاُب اَل َريَْب ۛ فِيِه ۛ هُداى ِللُْمتَِّقينَ )-24
 .2-(*البقرةذََٰ

 

 

 



 :الصادقين-سابعالمبحث ال

اِدقِيَن ِصْدقُُهْم ۚ لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدينَ )-1 ذَا يَْوُم يَْنفَُع الصَّ ُ َهَٰ ُ َعْنُهْم قَاَل َّللاَّ ا ۚ َرِضَي َّللاَّ  فِيَها أَبَدا

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 
 .119-*المائدة(َوَرُضوا َعْنهُ ۚ ذََٰ

َ َوْحَدهُ َونَذََر َما َكاَن يَعْبُُد آبَاُؤنَا ۖ فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنتَ )-2 اِدقِينَ  قَالُوا أَِجئْتَنَا لِنَْعبَُد َّللاَّ  .70-(*اَّلعرافِمَن الصَّ

اِدقِينَ  ِمنَ  كُْنتَ  إِنْ  بَِها فَأْتِ  بِآيَةٍ  ِجئْتَ  كُْنتَ  إِنْ  قَالَ )-3  .106-*االعراف(الصَّ

َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا)-4 اِدقِينَ  َمعَ  َوُكونُوا َّللاَّ    .119-(*التوبةالصَّ

اِدقِينَ )-5  .32-*هود(قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدلْتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ

اِدقِينَ َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ )-6  .27-*يوسف(ِمْن ُدبٍُر فََكذَبَْت َوُهَو ِمَن الصَّ

ِ َما َعِلْمنَا َعلَْيِه ِمْن سُوٍء ۚ قَالَ )-7 ِت اْمَرأَُت اْلعَِزيِز اْْلَن قَاَل َما َخْطبُُكنَّ إِْذ َراَوْدتُنَّ يُوسَُف َعْن نَْفِسِه ۚ قُْلَن َحاَش لِِلَّ

اِدقِينَ َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا َراَوْدتُهُ عَ   .51-*يوسف(ْن نَْفِسِه َوإِنَّهُ لَِمَن الصَّ

اِدقِينَ  ِمنَ  كُْنتَ  إِنْ  بِاْلَماَلئَِكةِ  تَأْتِينَا َما لَوْ )-8    .7-(*الحجرالصَّ

اِدقِينَ َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم يَكُْن لَُهْم ُشَهَداُء إاِلَّ أَْنفُسُُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم )-9 ِ ۙ إِنَّهُ لَِمَن الصَّ  (أَْربَُع َشَهاَداٍت بِالِلَّ

 .6-*النور

ِ  َغَضبَ  أَنَّ  َواْلَخاِمَسةَ )-10 اِدقِينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيَها َّللاَّ    .9-(*النورالصَّ

اِدقِينَ  ِمنَ  كُْنتَ  إِنْ  بِهِ  فَأْتِ  قَالَ )-11  .31-(*الشعراءالصَّ

ادِ  ِمنَ  كُْنتَ  إِنْ  بِآيَةٍ  فَأْتِ  ِمثْلُنَا بََشرٌ  إاِلَّ  أَْنتَ  َما)-12    .154-(*الشعراءقِينَ الصَّ

اِدقِينَ  ِمنَ  كُْنتَ  إِنْ  السََّماءِ  ِمنَ  ِكَسفاا َعلَْينَا فَأَْسِقطْ )-13    .187-*الشعراء(الصَّ

َجاَل َوتَْقَطعُوَن السَّبِيَل َوتَأْتُوَن فِي )-14 نَاِديكُُم اْلُمْنَكَر ۖ فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إاِلَّ أَْن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَاِب أَئِنَّكُْم لَتَأْتُوَن الر ِ

اِدقِينَ  ِ إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ  .29-*العنكبوت(َّللاَّ

اِدقِينَ  ِليَْسأَلَ )-15 ا َعذَاباا ِلْلَكافِِرينَ  َوأََعدَّ  ِصْدقِِهمْ  َعنْ  الصَّ    .8-(*االحزابأَِليما

َل َكافٍِر بِِه ۖ َواَل تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنا )-61 قاا ِلَما َمعَكُْم َواَل تَُكونُوا أَوَّ ( ا قَِليالا َوإِيَّاَي فَاتَّقُونِ َوآِمنُوا بَِما أَْنَزْلُت ُمَصد ِ

 .41-*البقرة

ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا-17 ِ ُمَصد ِ ا َجاَءهُْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ا َجاَءهُْم َما  َولَمَّ ِمْن قَْبُل يَْستَْفِتُحوَن َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا فَلَمَّ

ِ َعلَى اْلَكافِِرينَ   .89-*البقرة(َعَرفُوا َكفَُروا بِِه ۚ فَلَْعنَةُ َّللاَّ

 



َب اْلُمنَافِِقيَن إِْن َشاَء أَْو يَتُوَب )-81 اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويُعَذ ِ ُ الصَّ اِليَْجِزَي َّللاَّ ا َرِحيما َ َكاَن َغفُورا  (َعلَْيِهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

 .24-*االحزاب

اِدقِينَ )-91  .22-*االحقاف(قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَأْفَِكنَا َعْن آِلَهتِنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ

ُؤاَلِء إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن(*البقرةَوَعلََّم آَدَم اْْلَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الْ )-20
 .31-َماَلئَِكِة َفقَاَل أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهَٰ

 الظلم والظالمون.-المبحث الثامن

 الظلم:-اوال

ُ ِليَْغِفَر لَُهْم َواَل َْهِديَُهْم َطِريقاا)-1  .168-النساء(*إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَكُِن َّللاَّ

ِفَكاِت أَتَتُْهْم ُرسُلُُهْم أَْصَحاِب َمْديََن َواْلُمْؤتَ وَ  إِْبَراِهيَم َوقَْومِ  ودَ أَلَْم يَأْتِِهْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَمُ )-2

ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهمْ   .70-التوبة(*ُمونَ لِ يَظْ  بِاْلبَي ِنَاِت فََما َكاَن َّللاَّ

ا َظلَُموا َوَجاَءتُْهْم رُ )-3   ( نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ َما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا َكذَِلكَ ْلبَي ِنَاِت وَ ُهْم بِاسُلُ َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّ

 .13-يونس*

َ اَل يَْظِلُم النَّاَس َشْيئاا )-4  .44 -ونسي(*ُمونَ ْظلِ َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم يَ إِنَّ َّللاَّ

 (ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمينَ أَْوَحى إِلَْيِهْم َربُُّهْم لَنُ ي ِملَّتِنَا فَ ُدنَّ فِ تَعُوَوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلُرسُِلِهْم لَنُْخِرَجنَّكُْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَ ) 5-

 .13 -إبراهيم*

ا يَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما يُؤَ َواَل تَْحَسبَ )-6 َ َغافاِلا َعمَّ  .42-إبراهيم(* فِيِه اْْلَْبَصارُ يَْوٍم تَْشَخصُ ُرهُْم لِ خ ِ نَّ َّللاَّ

ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهْم )-7 اْوعِ مَ َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاهُْم لَمَّ  .59-كهفال(*دا

اَوَعنَِت اْلُوُجوهُ )-8  ِ اْلقَيُّوِم َوقَْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلما  .111-هط(*ِلْلَحي 

ا َوالَ )-9  اِلَحاِت َوهَُو ُمْؤِمٌن فاََل َيَخاُف ظُْلما ا هَ َوَمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّ  .112 -هط(*ْضما

ْينَا بَِها َوَكفَى بِنَا اَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَ ْن َكاَن ِمثْقَ إِ ئاا وَ َشيْ  َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفسٌ )-10

 .47-اْلنبياء(*َحاِسبِينَ 

ا فَاْنظُرْ )-11 ا َوعُلُوًّ  .14-النمل(*ُمْفِسِدينَ َن َعاقِبَةُ الْ ْيَف َكا كَ َوَجَحُدوا بَِها َواْستَْيقَنَتَْها أَْنفُسُُهْم ظُْلما

 .85-النمل(*ْيِهْم بَِما َظلَُموا فَُهْم اَل يَْنِطقُونَ َوَوقََع اْلقَْوُل َعلَ )-12

َها َرُسوالا )-13 ى إاِلَّ َوأَْهلَُها َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي اْلقُرَ  ِهْم آيَاتِنَاو َعلَيْ تْلُ يَ َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلقَُرى َحتَّى يَْبعََث ِفي أُم ِ

 .59-القصص(*َظاِلُمونَ 

ْيَحةُ َوِمْنُهْم َمْن َخسَ اْن أََخذَتْهُ ُهْم مَ َوِمنْ  أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصباافَكاُلًّ )-14  ْفنَا بِِه اْْلَْرَض لصَّ

ُ ِلَيْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا   .40-كبوتنالع(*ْظِلُمونَ يَ َسُهْم ْنفُ أَ َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن َّللاَّ

ا إِلَى قَْوِمِه فَلَبَِث فِيِهْم أَْلَف َسنٍَة إِ )-15  ا فَأََخذَ  ْمِسينَ خَ الَّ َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا   العنكبوت(*ونَ هُُم الطُّوفَاُن َوهُْم َظاِلمُ َعاما

-14. 



ةا َوأَثَاِهْم َكانُوا أَ ْن قَْبلِ مِ َن أََولَْم يَِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذي)-16 ُروا اْْلَْرَض َشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

ا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبَي ِنَاتِ  ُ ِليَظْ  ا َكانَ فَمَ  َوَعَمُروَها أَْكثََر ِممَّ    (َسُهْم يَْظِلُمونَ ِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفُ َّللاَّ

 .9-الروم*

 مم ن جزاء األيف كاكأولم يَِسْر هؤالء المكذبون باهلل الغافلون عن اآلخرة في األرض َسْيَر تأمل واعتبار،فيشاهدوا 

وا األرض ث حرثوقد كانوا أقوى منهم أجساًما،وأقدر على التمتع بالحياة حي،الذين كذَّبوا برسل هللا كعاد وثمود

ل هم وال طومارتنياهم أكثر مما َعَمر أهل مكة دنياهم،فلم تنفعهم عِ وزرعوها،وبنَْوا القصور وسكنوها، فعََمروا د

،وإنما ك اإلهالك بذلمدتهم،وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعة،فكذَّبوهم فأهلكهم هللا،ولم يظلمهم هللا

 (17).ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان

 .57-مالرو(*تَبُونَ ْستَعْ يُ هُْم  َظلَُموا َمْعِذَرتُُهْم َوالَ فَيَْوَمئٍِذ اَل يَْنفَُع الَِّذيَن )-17 

ا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها َوَما)-18 ٍم ِللْ َك بِ َربُّ  َمْن َعِمَل َصاِلحا  .46-فصلت(*عَبِيدِ َظالَّ

ِ لَ هُ عَ َوَجَزاُء َسي ِئٍَة َسي ِئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجرُ )-19  .40-ىالشور(* يُِحبُّ الظَّاِلِمينَ الَ  إِنَّهُ ى َّللاَّ

ن بينه وبي لودَّ وجزاء سيئة المسيء عقوبته بسيئة مثلها من غير زيادة، فمن عفا عن المسيء،وترك عقابه،وأصلح ا

ى الناس، العدوان علبؤون إن هللا ال يحب الظالمين الذين يبد،المعفو عنه ابتغاء وجه هللا، فأَْجر  عفوه ذلك على هللا

 (18).ويسيئون إليهم

 .41-لشورىا(*يلٍ  َسبِ َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَأُولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِمنْ )-20 

 وظلموا والظلم: الظالمون-ثانيا 

ا ِلتَْعتَُدوا ۚ َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو )-1 ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف ۚ َواَل تُْمِسكُوهُنَّ ِضَرارا َسر ِ

ِ َعلَ  ا ۚ َواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ ِ هُُزوا ِلَك فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ۚ َواَل تَتَِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ
ْيكُْم َوَما أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمَن اْلِكتَاِب َوَمْن يَْفعَْل ذََٰ

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ َواْلِحكْ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  .231-*البقرة(َمِة يَِعظُكُْم بِِه ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

وإذا َطلَّقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن، فراجعوهن،ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرًعا وعرفًا،أو 

 ،مراجعتهن بقصد اإلضرار بهن ألجل االعتداء على حقوقهنواحذروا أن تكون ،اتركوهن حتى تنقضي عدتهن

واذكروا نعمة هللا عليكم ،ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة، وال تتخذوا آيات هللا وأحكامه لعًبا ولهًوا

ذه النعم واذكروا ما أنزل هللا عليكم من القرآن والسنة، واشكروا له سبحانه على ه ،باإلسالم وتفصيل األحكام

ركم هللا بهذا، ويخوفكم من المخالفة، فخافوا هللا وراقبوه،واعلموا أن هللا عليم بكل شيء، ال يخفى عليه  الجليلة، ي ذّكِ

 (19).شيء، وسيجازي كال بما يستحق

2-( ُ ُ اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلقَْوِل إِالَّ َمْن ظُِلَم ۚ َوَكاَن َّللاَّ ااَل يُِحبُّ َّللاَّ  .148-*النساء(َسِميعاا َعِليما

 



وكان هللا ،ال ي ِحبُّ هللا أن يَجهر أحٌد بقول السوء، لكن ي باح للمظلوم أن يَذك ر ظالمه بما فيه من السوء ليبيِّن َمْظلمته

 (20).سميعًا لما تجهرون به، ليًما بما تخفون من ذلك

بُهُ ثُمَّ )-3 ا َمْن َظلََم فََسْوَف نُعَذ ِ ا قَاَل أَمَّ بُهُ َعذَاباا نُْكرا  .87-*الكهف(يَُردُّ إِلَىَٰ َرب ِِه فَيُعَذ ِ

 .11-*النمل(إاِلَّ َمْن َظلََم ثُمَّ بَدََّل ُحْسناا بَْعَد سُوٍء فَِإن ِي َغفُوٌر َرِحيمٌ )-4

َ َسِريُع )-5  .17-اْلِحَساِب(*غافراْليَْوَم تُْجَزىَٰ ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت ۚ اَل ظُْلَم اْليَْوَم ۚ إِنَّ َّللاَّ

6-( َ تِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ   َربَّكُْم ۖ اَل تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن بُيُوتِِهنَّ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فََطل ِقُوهُنَّ ِلِعدَّ

َ َواَل يَْخُرْجَن إاِلَّ أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَ  ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ۚ اَل تَْدِري لَعَلَّ َّللاَّ ۚ  َوَمْن يَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ ِ ي ِنٍَة ۚ َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

ا(*الطالق ِلَك أَْمرا
 .1-يُْحِدُث بَْعَد ذََٰ

لم يقع فيه جماع،أو  أي في طهر،يا أيها النبي إذا أردتم أنت والمؤمنون أن تطّلِقوا نساءكم فطلقوهن مستقبالت لعدتهن

ال تخرجوا المطلقات ولتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن،وخافوا هللا ربكم   واحفظوا العدة،في َحْمل ظاهر

من البيوت التي يسكنَّ فيها إلى أن تنقضي عدتهن،وهي ثالث حيضات لغير الصغيرة واآليسة والحامل،وال يجوز لهن 

فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنى،وتلك أحكام هللا التي شرعها لعباده،ومن يتجاوز أحكام  الخروج منها بأنفسهن،إال إذا

 .ال تدري أيها المطلِّق لعل هللا يحدث بعد ذلك الطالق أمًرا ال تتوقعه فتراجعها،هللا فقد ظلم نفسه،وأوردها مورد الهالك

هللا عليه وسلم،ثم كفروا فصاروا يتخبطون في ظلماِت برسالة محمد صلى  ظاهًرا ال باطنًا-حال المنافقين الذين آمنوا 

ضاللهم وهم ال يشعرون،وال أمل لهم في الخروج منها،ت ْشبه حاَل جماعة في ليلة مظلمة وأوقد أحدهم ناًرا عظيمة 

للدفء واإلضاءة فلما سطعت النار وأنارت ما حوله انطفأت وأعتمت فصار أصحابها في ظلمات ال يرون شيئًا،وال 

 (21).دون إلى طريق وال مخرجيهت

 .38-مريم(*أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا لَِكِن الظَّاِلُموَن اْليَْوَم ِفي َضاَلٍل ُمبِينٍ )-7

ا َحْيُث ِشئْتَُما َواَل تَْقَربَا )-8  ِذِه الشََّجَرةَ فَتَكُونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ َوقُْلنَا يَا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوكُاَل ِمْنَها َرَغدا  (َهَٰ

 .35-*البقرة

 .51-*البقرة(َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسىَٰ أَْربَِعيَن لَْيلَةا ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُمونَ )-9

ِلكُْم َخْيٌر َوإِْذ قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُ )-10 
ْم أَْنفَُسكُْم ِبات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَىَٰ بَاِرئِكُْم فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذََٰ

ِحيمُ  اُب الرَّ  .54-*البقرة(لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم ۚ إِنَّهُ هَُو التَّوَّ

ِكْن َكانُ َوَظلَّْلنَا َعلَْيكُُم اْلغََماَم )-11  وا َوأَْنَزْلنَا َعلَْيكُُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوىَٰ ۖ كُلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاكُْم ۖ َوَما َظلَُمونَا َولََٰ

 .57-*البقرة(أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ 



نزلنا عليكم إذ جعلنا السحاب مظلال عليكم من َحّرِ الشمس،وأ،واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في األرض

، وهو شيء يشبه الصَّمغ طعمه كالعسل،وأنزلنا عليكم السَّلوى وهو طير يشبه السُّمانَى،وقلنا لكم كلوا من طّيِبات  المنَّ

ألن عاقبة ،وما ظلمونا بكفران النعم،ولكن كانوا أنفسهم يظلمونالمر هللا، ما رزقناكم،وال تخالفوا دينكم فلم تمتثلوا

 (22).الظلم عائدة عليهم

ا ِمَن السََّما)-12    (ِء بَِما َكانُوا يَْفسُقُونَ فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا قَْوالا َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجزا

 .59-*البقرة

فوا القول والفعل  فبدَّل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول هللا   جميعًا،إذ دخلوا يزحفون على أستاههم وقالواوحرَّ

 (23).فأنزل هللا عليهم عذابًا من السماء بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة هللا،حبة في شعرة، واستهزءوا بدين هللا

 .92-*البقرة(َظاِلُمونَ َولَقَْد َجاَءكُْم ُموَسىَٰ بِاْلبَي ِنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َوأَْنتُْم )-13

ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ )-14 ا بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم ۗ َوَّللاَّ  .95-*البقرة(َولَْن يَتََمنَّْوُه أَبَدا

ئَِك َما كَ )-15 ِ أَْن يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ َوَسَعىَٰ فِي َخَرابَِها ۚ أُولََٰ ْن َمَنَع َمَساِجَد َّللاَّ اَن لَُهْم أَْن يَْدُخلُوَها إاِلَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اْْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيمٌ   .114-*البقرة(َخائِِفيَن ۚ لَُهْم فِي الدُّ

    ولن يفعلوا ذلك أبًدا؛ لما يعرفونه من صدق النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ومن كذبهم وافترائهم،وبسبب ما ارتكبوه 

يَْين إلى حرمانهم من الجنة ودخول النارمن الكفر       وهللا تعالى عليم بالظالمين من عباده،وسيجازيهم ،والعصيان،المَؤّدِ

 (24).على ذلك

ا ۖ قَاَل َوِمْن )-16 ُهنَّ ۖ قَاَل إِن ِي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماما يَّتِي ۖ قَاَل اَل يَنَاُل َعْهِدي َوإِِذ اْبتَلَىَٰ إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ ذُر ِ

 .124-*البقرة(الظَّاِلِمينَ 

اها وقام بها خير قيام قال هللا له إني جاعلك قدوة ،واذكرأيها النبي حين اختبر هللا إبراهيم بما شرع له من تكاليف، فأدَّ

 (25).ال تحصل للظالمين اإلمامة  في الدينقال إبراهيم رّبِ اجعل بعض نسلي أئمة فضال منك،فأجابه هللا سبحانه أنه ،للناس

ا أَْو نََصاَرىَٰ ۗ قُلْ )-17 ُ ۗ  أَْم تَقُولُوَن ِإنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْْلَْسبَاَط َكانُوا هُودا أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَِم َّللاَّ

ْن َكتََم َشَهاَدةا ِعْنَدهُ  ا تَْعَملُونَ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ ۗ َوَما َّللاَّ  .140-*البقرة(ِمَن َّللاَّ

وهم األنبياء الذين كانوا في قبائل بني  بل أتقولون مجادلين في هللا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط

قد ب ِعثوا وماتوا قبل نزول ف،وهذا كذب،كانوا على دين اليهود أو النصارى  إسرائيل االثنتي عشرة من ولد يعقوب

وقد أخبر في القرآن بأنهم كانوا حنفاء مسلمين،  ،قل لهم أيها الرسول أأنتم أعلم بدينهم أم هللا تعالى ،التوراة واإلنجيل

وما هللا بغافل عن ،وال أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من هللا تعالى، وتدَّعون خالفها افتراء على هللا

ْحٍص لها ومجازيكم عليها شيء  (26).من أعمالكم، بل هو م 



َوَما بَْعُضُهْم بِتَابِعٍ قِْبلَةَ بَْعٍض ۚ َولَئِْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب بِكُل ِ آيٍَة َما تَبِعُوا قِْبلَتََك ۚ َوَما أَْنَت بِتَابِعٍ قِْبلَتَُهْم ۚ )-18 

 .145-(*البقرةأَْهَواَءهُْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ۙ إِنََّك إِذاا لَِمَن الظَّاِلِمينَ َولَئِِن اتَّبَْعَت 

هك إلى الكعبة في الصالة هو الحق  ولئن جئت أيها الرسول الذين أ عطوا التوراة واإلنجيل بكل حجة وبرهان على أن توجُّ

ولئن اتبعت ،ا، وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى،وما بعضهم بتابع قبلة بعضمن عند هللا، ما تبعوا قبلتك عناًدا واستكبارً 

أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك حينئذ لمن الظالمين 

 (27).مألنفسهم.وهذا خطاب لجميع األمة وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين لشريعة اإلسال

ِلئاَلَّ يَكُوَن ِللنَّاِس َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََول ِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َوَحْيُث َما كُْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشْطَرهُ )-19

ةٌ إاِلَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم فَاَل تَْخَشْوهُْم َواْخَشْونِي   .150-*البقرة(َوِْلُتِمَّ نِْعَمتِي َعلَْيكُْم َولَعَلَّكُْم تَْهتَُدونَ َعلَْيكُْم ُحجَّ

ۖ  َوالَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّ )-20 ِ ِ َّللاَّ ا يُِحبُّونَُهْم َكُحب  ِ أَْنَدادا ِ ۗ َولَْو يََرى الَِّذيَن َظلَُموا َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ ا لِِلَّ

َ َشِديُد اْلعَذَابِ إِْذ يَرَ  ِ َجِميعاا َوأَنَّ َّللاَّ ةَ لِِلَّ  .165-*البقرة(ْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ

يتخذ فريق من الناس من دون هللا أصناًما وأوثانًا وأولياء و التي تثبت ان هللا واحد هذه البراهين القاطعة كل

والمؤمنون أعظم حبا ،والطاعة ما ال يليق إال باهلل وحدهيجعلونهم نظراء هلل تعالى، ويعطونهم من المحبة والتعظيم 

ولو يعلم ،ألن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها هلل،وأولئك أشركوا في المحبة،هلل من حب هؤالء الكفار هلل وآللهتهم

عًا،وأن هللا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا، حين يشاهدون عذاب اآلخرة، أن هللا هو المتفرد بالقوة جمي

 (28).شديد العذاب، لما اتخذوا من دون هللا آلهة يعبدونهم من دونه، ويتقربون بهم إليه

ِ ۖ فَِإِن اْنتََهْوا فاََل عُْدَواَن إاِلَّ َعلَى الظَّ -21 يُن لِِلَّ  .193-اِلِميَن*البقرةَوقَاتِلُوهُْم َحتَّىَٰ اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ َويَكُوَن الد ِ

 المجرمون والفاسقون-التاسعالمبحث 

 المجرمون:-اوال

 .53-*الكهف(َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُمَواقِعُوَها َولَْم يَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفاا)-1

  .99-*الشعراء(اْلُمْجِرُمونَ  إاِلَّ  أََضلَّنَا َوَما)-2

ُ  َويُِحقُّ )-3   .82-(*يونساْلُمْجِرُمونَ   ُمَواقِعُوَها َكِرهَ  َولَوْ  بَِكِلَماتِهِ  اْلَحقَّ  َّللاَّ

ويثّبِت هللا الحق الذي جئتكم به من عنده في عليه على باطلكم بكلماته وأمره، ولو كره المجرمون أصحاب المعاصي 

 (29). ِمن آل فرعون

   .8-(*االنفالاْلُمْجِرُمونَ  َكِرهَ  َولَوْ  اْلبَاِطلَ  َويُْبِطلَ  اْلَحقَّ  ِليُِحقَّ )-4

 



َ قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن اْلقُُرونِ )-5 ةا َوأَْكثَُر  قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَىَٰ ِعْلٍم ِعْنِدي ۚ أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ َمْن هَُو أََشدُّ ِمْنهُ قُوَّ

 .78-*القصص(َجْمعاا ۚ َواَل يُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُمونَ 

قال قارون لقومه الذين وعظوه إنما أ عطيت  هذه الكنوز بما عندي من العلم والقدرة، أولم يعلم قارون أن هللا قد أهلك 

لعلم هللا تعالى بها،  ،وال ي سأل عن ذنوبهم المجرمون،ِمن قبله من األمم َمن هو أشد منه بطًشا، وأكثر جمعًا لألموال

 (30).يعاقبهم هللا على ما علمه منهمإنما ي ْسألون سؤال توبيخ وتقرير،و

   .12-(*الروماْلُمْجِرُمونَ  يُْبِلسُ  السَّاَعةُ  تَقُومُ  َويَْومَ )-6

ِلَك َكانُوا يُْؤفَكُونَ )-7
 .55-*الروم(َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْيَر َساَعٍة ۚ َكذََٰ

  (وقِنُونَ اْلُمْجِرُموَن نَاِكسُو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َرب ِِهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا مُ َولَْو تََرىَٰ إِِذ )-8

 .12-*السجدة

   .59-(*يساْلُمْجِرُمونَ  أَيَُّها اْليَْومَ  َواْمتَاُزوا)-9

   .41-(*الرحمنَواْْلَْقَدامِ  بِالنََّواِصي فَيُْؤَخذُ  بِِسيَماهُمْ  اْلُمْجِرُمونَ  يُْعَرفُ )-10

ِلكَ )-11
لُ  َوَكذََٰ    .55-(*االنعاماْلُمْجِرِمينَ  َسبِيلُ  َوِلتَْستَبِينَ  اْْليَاتِ  نُفَص ِ

ِلَك َجعَْلنَا فِي كُل ِ قَْريٍَة أََكابَِر ُمْجِرِميَها ِليَْمكُُروا فِيَها ۖ َوَما يَْمكُُروَن )-12
 .123-*االنعام(إاِلَّ بِأَْنفُِسِهْم َوَما يَْشعُُرونَ َوَكذََٰ

ُ أَْعلَُم َحْيُث )-13 ِ ۘ َّللاَّ يَْجعَُل ِرَسالَتَهُ ۗ َسيُِصيُب َوإِذَا َجاَءتُْهْم آيَةٌ قَالُوا لَْن نُْؤِمَن َحتَّىَٰ نُْؤتَىَٰ ِمثَْل َما أُوتَِي ُرسُُل َّللاَّ

 .124-*االنعام( َوَعذَاٌب َشِديٌد بَِما َكانُوا يَْمُكُرونَ الَِّذيَن أَْجَرُموا َصغَاٌر ِعْنَد َّللاَِّ 

 .147-*االنعام(فَِإْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َواَل يَُردُّ بَأْسُهُ َعِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمينَ )-14

اَل تُفَتَُّح لَُهْم أَْبَواُب السََّماِء َواَل يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّىَٰ يَِلَج اْلَجَمُل فِي َسم ِ  إِنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها)-15

ِلَك نَْجِزي اْلُمْجِرِمينَ 
 .40-*االعراف(اْلِخيَاِط ۚ َوَكذََٰ

ا َعلَْيِهمْ  َوأَْمَطْرنَا)-16    .84-(*االعرافاْلُمْجِرِمينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  َمَطرا

اَلٍت فَاْستَْكبَُروا وَ )-17 َم آيَاٍت ُمفَصَّ فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ افَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ ( ُمْجِرِمينَ   َكانُوا قَْوما

 .133-*االعراف

ْب َطائِفَةا بِأَنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِمينَ اَل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانِكُْم ۚ إِْن )-18  .66-*التوبة(نَْعُف َعْن َطائِفٍَة ِمْنكُْم نُعَذ ِ

ا َظلَُموا ۙ َوَجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبَي ِنَاِت َوَما َكانُوا ِليُ )-19 ِلَك نَْجِزي الْ َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّ
قَْوَم ْؤِمنُوا ۚ َكذََٰ

 .13-*يونس(اْلُمْجِرِمينَ 



ِ َكِذباا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه ۚ إِنَّهُ اَل يُْفِلُح اْلُمْجِرُمونَ )-20 ِن اْفتََرىَٰ َعلَى َّللاَّ  .17-*يونس(فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

ا َماذَا يَْستَْعِجُل )-21  .50-*يونس(ِمْنهُ اْلُمْجِرُمونَ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَتَاكُْم َعذَابُهُ بَيَاتاا أَْو نََهارا

ا)-22  .75-*يونس(ُمْجِرِمينَ  ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسىَٰ َوَهاُروَن إِلَىَٰ فِْرَعْوَن َوَملَئِِه بِآيَاتِنَا فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوما

 :نوالفاسق-ثانيا 

   .99-(*البقرةاْلفَاِسقُونَ  إاِلَّ  بَِها يَْكفُرُ  َوَما بَي ِنَاتٍ  آيَاتٍ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلنَا َولَقَدْ )-1 

ِلكَ  بَْعدَ  تََولَّىَٰ  فََمنْ )-2 
ئِكَ  ذََٰ   .82-(*ال عمراناْلفَاِسقُونَ  هُمُ  فَأُولََٰ

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر )-3 ِ ۗ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب كُْنتُْم َخْيَر أُمَّ َوتُْؤِمنُوَن بِالِلَّ

ا لَُهْم ۚ ِمْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرهُُم اْلفَاِسقُونَ   .110-*ال عمران(لََكاَن َخْيرا

تنهون عن عقال ووأنتم  يا أمة محمد  خير األمم وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف، وهو ما ع رف حسنه شرًعا  

ود ب من اليهلكتااولو آمن أهل ،لمنكر، وهو ما ع رف قبحه شرًعا وعقال وتصدقون باهلل تصديقًا جازًما يؤيده العملا

هم اآلخرة،منودنيا والنصارى بمحمد صلى هللا عليه وسلم وما جاءهم به من عند هللا كما آمنتم، لكان خيرا لهم في ال

هللا  ن دينوسلم العاملون بها،وهم قليل،وأكثرهم الخارجون ع المؤمنون المصدقون برسالة محمد صلى هللا عليه

  (31).وطاعته

ا ۚ َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة شَُهَداَء فَاْجِلُدوهُْم ثََمانِيَن َجْلَدةا َواَل تَقْ )-4 بَلُوا لَُهْم َشَهاَدةا أَبَدا

ئَِك هُُم   .4-*النور(اْلفَاِسقُونَ َوأُولََٰ

اِلَحاِت لَيَْستَْخلِفَنَُّهْم فِي اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَّ )-5 ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّ نَنَّ َوَعَد َّللاَّ ِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ

لَنَُّهْم  ِلَك لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضىَٰ لَُهْم َولَيُبَد ِ
ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناا ۚ يَْعبُُدونَنِي اَل يُْشِركُوَن بِي َشْيئاا ۚ َوَمْن َكفََر بَْعَد ذََٰ

ئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ   .55-*النور(فَأُولََٰ

ا وعد هللا بالنصر الذين آمنوا منكم وعملوا األعمال الصالحة، بأن يورثهم أرض المشركين، ويجعلهم خلفاء فيها، مثلم

فعل مع أسالفهم من المؤمنين باهلل ورسله،وأن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم وهو اإلسالم دينًا عزيًزا مكيًنا، وأن يبدل 

حالهم من الخوف إلى األمن، إذا عبدوا هللا وحده،واستقاموا على طاعته، ولم يشركوا معه شيئًا،ومن كفر بعد ذلك 

 (32).امة، وجحد نِعَم هللا،فأولئك هم الخارجون عن طاعة هللااالستخالف واألمن والتمكين والسلطنة الت

وَن أَْيِديَُهْم ۚ نَسُوا اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض ۚ يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَْقبِضُ )-6

َ فَنَِسيَُهْمۗ  إِنَّ   .67-*التوبة(اْلُمنَافِِقيَن هُُم اْلفَاِسقُونَ َّللاَّ

 



ئَِك هُمُ )-7 ُ فَأُولََٰ ُ فِيِه ۚ َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ ْنِجيِل بَِما أَْنَزَل َّللاَّ  .47-*المائدة(اْلفَاِسقُونَ  َوْليَْحكُْم أَْهُل اْْلِ

ُسِل َواَل تَْستَْعِجْل لَُهْم ۚ َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم يَْلبَثُوا إاِلَّ َساَعةا )فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزِم ِمَن -8 الرُّ

 .35-ِمْن نََهاٍر ۚ َباَلٌغ ۚ فََهْل يُْهلَُك إاِلَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن(*االحقاف

َ فَأَْنَساهُمْ -9 ئَِك هُُم اْلفَاِسقُوَن(*الحشر )َواَل تَكُونُوا َكالَِّذيَن َنسُوا َّللاَّ  .19-أَْنفَُسُهْم ۚ أُولََٰ

ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُموَن )-10 َ اَل يَْستَْحِيي أَْن يَْضِرَب َمثاَلا َما بَعُوَضةا فََما َفْوقََها ۚ فَأَمَّ ا إِنَّ َّللاَّ أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم ۖ َوأَمَّ

ا ۚ َوَما يُِضلُّ بِِه إاِلَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ا َويَْهِدي بِِه َكثِيرا ذَا َمثاَلا ۘ يُِضلُّ بِِه َكثِيرا ُ بَِهَٰ      ( اْلفَاِسِقينَ فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد َّللاَّ

 .26-*البقرة

ا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْفسُقُونَ فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا قَْوالا َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْنَزْلنَا َعلَى الَِّذي)-11    (َن َظلَُموا ِرْجزا

 .59-*البقرة

ِۗ  َومَ )-12 ا تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ۚ فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فَاَل َرفََث َواَل فُسُوَق َواَل ِجَداَل فِي اْلَحج 

ُ ۗ َوتَ  اِد التَّْقَوىَٰ ۚ َواتَّقُوِن يَا أُوِلي اْْلَْلبَابِ يَْعلَْمهُ َّللاَّ ُدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّ  .197-*البقرة(َزوَّ

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَكُْم َكا)-13  َكاتِب  أَْن تِب  بِاْلعَْدِل ۚ َوََّل يَأْبَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَنْتُْم بَِدْيٍن إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ

َ َربَّهُ َوََّل يَبْ  َِّق َّللاَّ ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَت َخْس ِمْنهُ َشْيئًا ۚ فَِإْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

 هَُو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلكُْم ۖ فَِإْن لَْم يُِملَّ اْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو ََّل يَْستَِطيُع أَْن 

َر إِْحدَ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَتُذَك ِ أَْب اُهَما اْْلُْخَرىَٰ ۚ َواَل يَ يَكُونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِلكُْم أَْقَسطُ 
ا إِلَىَٰ أََجِلِه ۚ ذََٰ ا أَْو َكبِيرا ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدِة  الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُوا ۚ َواَل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيرا ِعْنَد َّللاَّ

ا بَْينَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها ۗ َوأَْشِهُدوا إِذَا َوأَْدنَىَٰ أاَلَّ تَْرتَابُوا ۖ إاِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةا َحاِضَرةا تُِديُرونَهَ 

َ ۖ َويُ  ُ بِكُل ِ َشْيٍء تَبَايَْعتُْم ۚ َواَل يَُضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهيٌد ۚ َوإِْن تَْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ ُ ۗ َوَّللاَّ عَل ُِمكُُم َّللاَّ

 .282-*البقرة(ِليمٌ عَ 

وْليقُم ،إذا تعاملتم بدَْين إلى وقت معلوم فاكتبوه؛حفًظا للمال ودفعًا للنزاع عليه الصالة والسالم محمد هللا واتبعتم رسول

بالكتابة رجل أمين ضابط، وَل يمتنع َمن علامه هللا الكتابة عن ذلك، وْليقم المدين بإمالء ما عليه من الداْين،وليراقب ربه 

فإن كان المدين محجوًرا عليه لتبذيره وإسرافه،أو كان صغيًرا أو مجنونًا، أو َل يستطيع النطق ،وَل ينقص من دينه شيئا

لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكالم، فليتولا اإلمالء عن المدين القائم بأمره،واطلبوا شهادة رجلين مسلَمْين باِلغَْين 

لم يوجد رجالن، فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم،حتى إذا نَِسيَْت إحداهما فإن ،عاقلَْين من أهل العدالة

ذكارتها اْلخرى، وعلى الشهداء أن يجيبوا َمن دعاهم إلى الشهادة،وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها،وَل تََملُّوا من كتابة 

هللا وهديه،وأعظم عونًا على إقامة الشهادة وأدائها،وأقرب إلى ذلكم أعدل في شرع ،الداين قليال أو كثيًرا إلى وقته المعلوم

لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء،بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال فال حاجة ،نفي الشك في جنس الداين وقدره وأجله



أداء الشهادة على وجهها إلى الكتابة،ويستحب اإلشهاد على ذلك منعًا للنزاع والشقاق،ومن الواجب على الشاهد والكاتب 

وَل يجوز لصاحب الحق وَمن عليه الحق اإلضرار بالُكتااب والشهود،وكذلك َل يجوز للُكتااب  ،والكتابة كما أمر هللا

وا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم،وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة هللا،وعاقبة ذلك  والشهود أن يضارُّ

خافوا هللا في جميع ما أمركم به،ونهاكم عنه،ويعلمكم هللا جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم. وهللا بكل شيء عليم، حالاة بكم. و

 (33).على ذلكهللا فال يخفى عليه شيء من أموركم،وسيجازيكم 

ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَِّ )-14 َمْت َعلَْيكُُم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما ُحر ِ  بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرد ِ

ِلكُْم فِْسٌق ۗ
 اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أََكَل السَّبُُع إاِلَّ َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَْن تَْستَْقِسُموا بِاْْلَْزاَلِم ۚ ذََٰ

ْساَلَم ِديناا ۚ فََمِن اْضُطرَّ كُْم فاََل تَْخَشْوهُْم َواْخَشْوِن ۚ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَكُ ِدينِ  ُم اْْلِ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ثٍْم ۙ فَِإنَّ َّللاَّ  .3-*المائدة(فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِْلِ

راق،ولحم الخنزير،وما  م عليكم الدم السائل الم  م هللا عليكم الميتة وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاة،وحرَّ حرَّ

بِس نََفس ها حتى ماتت،والموقوذة وهي التي ض ربت بعصا أو حجر  ذ ِكر عليه غير اسم هللا عند الذبح،والمنخنقة التي ح 

ية وهي الت تََرّدِ َضَربَتْها أخرى   ي سقطت من مكان عال أو َهَوت في بئر فماتت،والنطيحة وهي التي حتى ماتت،والم 

م هللا عليكم البهيمة التي أكلها السب ع،كاألسد والنمر والذئب،ونحو ذلك مه ، بقرنها فماتت،وحرَّ واستثنى سبحانه مما حرَّ

م هللا عليكم ما ذ بِح لغير هللا على ما ي نصب  من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حالل لكم،وحرَّ

م هللا عليكم أن تطلبوا ِعْلم ما ق ِسم لكم أو  لم يقسم باألزالم، وهي القداح التي كانوا  للعبادة من حجر أو غيره،وحرَّ

اآلية من المحرمات إذا ارت كبت خروج عن أمر  ذلكم المذكور في  ،قسمون بها إذا أرادوا أمًرا قبل أن يقدموا عليهيست

أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نَصْرت كم عليهم، فال  اآلن انقطع طمع الكفار من دينكم  ،هللا وطاعته إلى معصيته

اإلسالم بتحقيق النصر وإتمام الشريعة،وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم اليوم أكملت لكم دينكم دين ،تخافوهم وخافوني

فمن اضطرَّ في مجاعة إلى ،لكم اإلسالم دينًا فالزموه، وال تفارقوه      من ظلمات الجاهلية إلى نور اإليمان،ورضيت

 (34).فإن هللا غفور له رحيم به أكل الميتة،وكان غير مائل عمًدا إلثم،فله تناوله 

ِ إِن ِي اَل أَْمِلُك إاِلَّ نَْفِسي َوأَِخي ۖ فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقينَ )-15  .25-*المائدة(قَاَل َرب 

َمةٌ َعلَْيِهْمۛ  أَْربَِعيَن َسنَةا ۛ يَتِيُهوَن فِي اْْلَْرِض ۚ فاََل تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلفَا)-16  .26-*المائدة(ينَ ِسقِ قَاَل فَِإنََّها ُمَحرَّ

م على هؤالء اليهود دخولها أربعين سنة، يتيهون في  قال هللا لنبيه موسى عليه السالم: إن األرض المقدَّسة محرَّ

 (35).األرض حائرين،فال تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعتي

ُ َواَل تَتَّبِْع أَ )-17 ُ إِلَْيَك ۖ فَِإْن تََولَّْوا َوأَِن اْحكُْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ ْهَواَءهُْم َواْحذَْرهُْم أَْن يَْفتِنُوَك َعْن بَْعِض َما أَْنَزَل َّللاَّ

ا ِمَن النَّاِس لَفَاِسقُونَ  ُ أَْن يُِصيبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم ۗ َوإِنَّ َكثِيرا  .49-*المائدة(فَاْعلَْم أَنََّما يُِريُد َّللاَّ

 



ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبُل وَ قُْل يَا )-18     (أَنَّ أَْكثََركُْم فَاِسقُونَ أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَْنِقُموَن ِمنَّا إاِلَّ أَْن آَمنَّا بِالِلَّ

 .59-*المائدة

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيِه َما -19 ِ َوالنَّبِي  ا ِمْنُهْم فَاِسقُوَن(*المائدة)َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُوَن بِالِلَّ ِكنَّ َكثِيرا
 .81-اتََّخذُوهُْم أَْوِليَاَء َولََٰ

ِلَك أَْدنَىَٰ أَْن يَأْتُوا بِالشََّهاَدِة َعلَىَٰ َوْجِهَها أَْو يََخافُوا أَْن تَُردَّ أَْيَماٌن بَْعَد أَْيَمانِِهْم ۗ وَ )-20
ُ اَل ذََٰ َ َواْسَمعُوا ۗ َوَّللاَّ اتَّقُوا َّللاَّ

 .108-*المائدة(ْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ يَ 

 .49-*االنعام(َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا يََمسُُّهُم اْلعَذَاُب بَِما َكانُوا يَْفسُقُونَ )-21

ِ َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَِفْسٌق ۗ َوإِنَّ الشَّيَاِطيَن لَيُ )-22  ا لَْم يُْذَكِر اْسُم َّللاَّ وُحوَن إِلَىَٰ أَْوِليَائِِهْم ِليَُجاِدلُوكُْم ۖ َوإِْن َواَل تَأْكُلُوا ِممَّ

 .121-*االنعام(أََطْعتُُموهُْم إِنَّكُْم لَُمْشِرُكونَ 

ا َمْسفُوحا )-23 ا َعلَىَٰ َطاِعٍم يَْطَعُمهُ إاِلَّ أَْن يَكُوَن َمْيتَةا أَْو َدما ما ْنِزيٍر فَِإنَّهُ ا أَْو لَْحَم خِ قُْل اَل أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

ِ بِِه ۚ فََمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيمٌ   .145-*االنعام(ِرْجٌس أَْو فِْسقاا أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ

 .102-*االعراف(َوَما َوَجْدنَا ِْلَْكثَِرِهْم ِمْن َعْهٍد ۖ َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرهُْم َلفَاِسِقينَ )-24

ٍة َوأُْمْر قَْومَ )-25 َك يَأُْخذُوا بِأَْحَسنَِها ۚ َوَكتَْبنَا لَهُ فِي اْْلَْلَواِح ِمْن كُل ِ َشْيٍء َمْوِعَظةا َوتَْفِصيالا ِلكُل ِ َشْيٍء فَُخْذَها بِقُوَّ

 .145-*االعراف(َسأُِريكُْم َداَر اْلفَاِسِقينَ 

اج إليه في دينه من األحكام، موعظة لالزدجار واالعتبار وتفصيال لتكاليف وكتبنا لموسى في التوراة من كل ما يحت

الحالل والحرام واألمر والنهي والقصص والعقائد واألخبار والمغيبات، قال هللا له فخذها بقوة، أي: خذ التوراة بجد 

ريه في اآلخرة دار الفاسقين، فإن َمن أشرك منهم وِمن غيرهم فإني سأ،واجتهاد،وأمر قومك يعملوا بما شرع هللا فيها

 (  36).وهي نار هللا التي أعدَّها ألعدائه الخارجين عن طاعته

عاا )َواْسأَْلُهْم َعِن اْلقَْريَِة الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر إِْذ يَْعُدوَن فِي السَّْبِت إِْذ تَأْتِيِهْم ِحيتَانُُهمْ -26  يَْوَم َسْبتِِهْم شُرَّ

ِلَك نَْبلُوهُْم بَِما َكانُوا يَْفسُقُوَن(*االعراف َويَْوَم الَ 
 .163-َيْسبِتُوَنۙ  اَل تَأْتِيِهْم ۚ َكذََٰ

ُروا بِِه أَْنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوأََخْذنَا الَِّذيَن َظلَُموا بِعَذَاٍب بَ )-27 ا نَسُوا َما ذُك ِ  (ئِيٍس بَِما َكانُوا يَْفسُقُونَ فَلَمَّ

 .165-*االعراف

ا ِمْنُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن نِسَ )-28 ا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسىَٰ أَْن يَكُونُوا َخْيرا  اٍء َعَسىَٰ أَْن يَُكنَّ َخْيرا

ئَِك هُُم الظَّاِلُمونَ ِمْنُهنَّ ۖ َواَل تَْلِمُزوا أَْنفَُسكُْم َواَل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب ۖ بِ  يَماِن ۚ َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولََٰ ( ئَْس ااِلْسُم اْلفُسُوُق بَْعَد اْْلِ

 .11-*الحجرات



ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُموَن )-29 َ اَل يَْستَْحِيي أَْن يَْضِرَب َمثاَلا َما بَعُوَضةا فََما َفْوقََها ۚ فَأَمَّ ا  أَنَّهُ اْلَحقُّ إِنَّ َّللاَّ  ِمْن َرب ِِهْم ۖ َوأَمَّ

ا ۚ َومَ  ا َويَْهِدي بِِه َكثِيرا ذَا َمثاَلا ۘ يُِضلُّ بِِه َكثِيرا ُ بَِهَٰ  .26-*البقرة(ا يُِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلفَاِسِقينَ الَِّذيَن َكفَُروا فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد َّللاَّ

 .99-*البقرة(َوَما يَْكفُُر بَِها إاِلَّ اْلفَاِسقُونَ َولَقَْد أَْنَزْلنَا إِلَْيَك آيَاٍت بَي ِنَاٍت ۖ )-30

ِ ۗ َومَ )-31 ا تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ۚ فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فاََل َرفََث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل فِي اْلَحج 

ُدوا فَِإنَّ َخْيرَ  ُ ۗ َوتََزوَّ اِد التَّْقَوىَٰ ۚ َواتَّقُوِن يَا أُوِلي اْْلَْلبَابِ يَْعلَْمهُ َّللاَّ  .197-*البقرة( الزَّ

ةا ۚ يُْرُضونَكُْم بِأَْفَواِهِهْم َوتَأْبَىَٰ قُ )-32    (لُوبُُهْم َوأَْكثَُرهُْم فَاِسقُونَ َكْيَف َوإِْن يَْظَهُروا َعلَْيكُْم اَل يَْرقُبُوا فِيكُْم إاِلًّ َواَل ِذمَّ

 .8-*التوبة

َجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعِشيَرتُكُْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوتِ )-33

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسبِيِلِه فَتَرَ  ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن َّللاَّ ُ بِأَْمِرِه ۗ َوَّللاَّ بَُّصوا َحتَّىَٰ يَأْتَِي َّللاَّ

 .24-*التوبة( اْلفَاِسِقينَ 

لتم اآلباء واألبناء واإلخوان والزوجات والقرابات واألموال التي جمعتموها  قل يا أيها الرسول للمؤمنين إن فَضَّ

لتم ذلك على حب هللا ورسوله والجهاد والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفار    هة التي أقمتم فيها،إن فَضَّ

 (37).وهللا ال يوفق الخارجين عن طاعته ،في سبيله فانتظروا عقاب هللا ونكاله بكم

 المنافقين والمكذبين والبخالء.-المبحث العاشر

 :المنافقين-اوال

ا(*النساء )َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَىَٰ َما أَْنَزلَ -1 سُوِل َرأَْيَت اْلُمنَافِقِيَن يَُصدُّوَن َعْنَك ُصُدودا ُ َوإِلَى الرَّ  .61-َّللاَّ

2- ُ ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا ۚ أَتُِريُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ َّللاَّ ُ فَلَ فََما لَكُْم فِي اْلُمنَافِِقيَن فِئَتَْيِن َوَّللاَّ ْن تَِجَد ۖ  َوَمْن يُْضِلِل َّللاَّ

 .88-*النساء(لَهُ َسبِيالا 

رِ )-3 ا َعذَاباا لَُهمْ  بِأَنَّ  اْلُمنَافِِقينَ  فبَش ِ   .138-(*النساءأَِليما

ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها َفاَل تَقْ -4 َل َعلَْيكُْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاَّ َحتَّىَٰ َيُخوُضوا ِفي عُُدوا َمعَُهْم )َوقَْد نَزَّ

َ َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن َواْلَكافِِريَن فِي َجَهنََّم َجِميعاا(  .40-*النساءَحِديٍث َغْيِرِه ۚ إِنَّكُْم إِذاا ِمثْلُُهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

اَلةِ )-5 َ َوهَُو َخاِدُعُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّ َ  إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن يَُخاِدعُوَن َّللاَّ قَاُموا كَُسالَىَٰ يَُراُءوَن النَّاَس َواَل يَْذكُُروَن َّللاَّ

 .142-*النساء(إاِلَّ قَِليالا 

 .145-(*النساءإِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرِك اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصيًرا)-6

 



َ اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهْم ِمْن )-7 بَْعٍض ۚ يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أَْيِديَُهْم ۚ نَسُوا َّللاَّ

 .67-*التوبة(فَنَِسيَُهْم ۗ إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن هُُم اْلفَاِسقُونَ 

ُ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلكُفَّاَر نَاَر َجَهنَّ )-8 ُ ۖ َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيمٌ َوَعَد َّللاَّ    (َم َخاِلِديَن فِيَها ۚ ِهَي َحْسبُُهْم ۚ َولَعَنَُهُم َّللاَّ

 .68-*التوبة

ُ  َولَيَْعلََمنَّ )-9    .11-لعنكبوت(*ااْلُمنَافِِقينَ  َولَيَْعلََمنَّ  آَمنُوا الَِّذينَ  َّللاَّ

اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم )-10 ُ الصَّ اِليَْجِزَي َّللاَّ ا َرِحيما َ َكاَن َغفُورا َب اْلُمنَافِِقيَن إِْن َشاَء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ -*االحزاب(َويُعَذ ِ

24. 

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ )-11 ُ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َويَتُوَب َّللاَّ َب َّللاَّ ا  َواْلُمؤْ ِليُعَذ ِ ُ َغفُورا ِمنَاِت ۗ َوَكاَن َّللاَّ

ا  .73-*االحزاب(َرِحيما

ِ َظنَّ السَّْوِءۚ  َعلَ )-12 َب اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّان ِيَن بِالِلَّ ْيِهْم َدائَِرةُ السَّْوِء ۖ َوَغِضَب َويُعَذ ِ

ُ َعلَْيِهْم َولَعَنَُهْم  اَّللاَّ  .6-*الفتخ(َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم ۖ َوَساَءْت َمِصيرا

ُ يَ )-13 ُ يَْعلَُم إِنََّك لََرُسولُهُ َوَّللاَّ ِ ۗ َوَّللاَّ  (ْشَهُد إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُونَ إِذَا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشَهُد إِنََّك لََرسُوُل َّللاَّ

 .1-*المنافقون

ِ َخَزائُِن السََّماَواِت هُُم الَّ )-14 ِ َحتَّىَٰ يَْنفَضُّوا ۗ َولِِلَّ ِكنَّ ِذيَن يَقُولُوَن اَل تُْنِفقُوا َعلَىَٰ َمْن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ  َواْْلَْرِض َولََٰ

 .7-*المنافقون(اْلُمنَافِِقيَن اَل يَْفقَُهونَ 

ِكنَّ اْلُمنَافِِقيَن اَل يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرجَ )-15 ةُ َوِلَرسُوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولََٰ ِ اْلِعزَّ نَّ اْْلََعزُّ ِمْنَها اْْلَذَلَّ ۚ َولِِلَّ

 .8-*المنافقون(يَْعلَُمونَ 

 المكذبين:-ثانيا

َ َواْجتَنِبُوا )-1 ٍة َرسُوالا أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ ُ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه َولَقَْد بَعَثْنَا فِي كُل ِ أُمَّ الطَّاغُوَت ۖ فَِمْنُهْم َمْن َهَدى َّللاَّ

بِينَ  اَللَةُ ۚ فَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ  .36-*النحل(الضَّ

بِينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  ِمْنُهمْ  فَاْنتَقَْمنَا)-2   .25-*الزخرف(اْلُمَكذ ِ

ا)-3 بِينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َوأَمَّ ال ِينَ  اْلُمَكذ ِ    .92-(*الواقعةالضَّ

بِينَ  تُِطعِ  َفالَ )-4   .8-(*القلماْلُمَكذ ِ

 



ا ۖ َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ )-5 ُ َمَرضا  .10-*البقرة(ِفي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدهُُم َّللاَّ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِرهُْم فِيَها َخاِلُدوَن(*البقرة-6  .39-)َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولََٰ

سُِلۖ  َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي ِنَاِت -7 وحِ اْلقُُدِس َوأَيَّْدنَاهُ بِرُ )َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ

 .87-*البقرةأَفَكُلََّما َجاَءكُْم َرسُوٌل بَِما اَل تَْهَوىَٰ أَْنفُسُكُُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقاا َكذَّْبتُْم َوفَِريقاا تَْقتُلُوَن(

8-( ُ ُ َشِديُد اْلِعقَابِ َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ۚ َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأََخذَهُُم َّللاَّ  .11-*ال عمران(بِذُنُوِبِهْم ۗ َوَّللاَّ

َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْوا نَْدعُ أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءكُْم َونَِساَءنَ )-9 ا َونَِساَءكُْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسكُْم فََمْن َحاجَّ

ِ َعلَى اْلَكاِذبِينَ ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَجْ   .61-*ال عمران(عَْل لَْعنََت َّللاَّ

ِه إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر اَل يُ )-10 ا ۗ َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقْنَطاٍر يَُؤد ِ ِه إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَائِما َؤد ِ

ِلَك بِأَنَّ 
ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ ذََٰ ي ِيَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ  .75-*ال عمران(ُهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي اْْلُم ِ

ِ َوَما َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقاا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوُه ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن اْلِكتَاِب وَ )-11 يَقُولُوَن هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ  ِ َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ  .78-*ال عمران(هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِلكَ  بَْعدِ  ِمنْ  اْلَكِذبَ  َّللاَِّ  َعلَى اْفتََرىَٰ  فََمنِ )-12
ئِكَ  ذََٰ   .94-(*ال عمرانالظَّاِلُمونَ  هُمُ  فَأُولََٰ

بِينَ )-13  .137-*ال عمران(قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم سُنٌَن فَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ

بُِر َواْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ )-14 َب ُرسٌُل ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِاْلبَي ِنَاِت َوالزُّ  .184-*ال عمران(فَِإْن َكذَّبُوَك فَقَْد كُذ ِ

ا بِهِ  َوَكفَىَٰ  اْلَكِذبَ  َّللاَِّ  َعلَى يَْفتَُرونَ  َكْيفَ  اْنظُرْ )-15    .50-(*النساءُمبِيناا إِثْما

ئِكَ  بِآيَاتِنَا َوَكذَّبُوا َكفَُروا َوالَِّذينَ )-16     .10-(*المائدةاْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ  أُولََٰ

سُوُل ََّل يَْحُزْنَك الَِّذيَن )-17 يَُساِرعُوَن فِي اْلكُْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن الَِّذيَن يَا أَيَُّها الرَّ

فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعهِ  اعُوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحر ِ اعُوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ ذَا فَُخذُوهُ  ۖ يَقُولُ َهاُدوا ۛ َسمَّ وَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ

ئَِك  ِ َشْيئًا ۚ أُولََٰ ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمَن َّللاَّ َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا ۚ َوَمْن يُِرِد َّللاَّ ُ أَْن يَُطه ِ الَِّذيَن لَْم يُِرِد َّللاَّ

ْنيَا ِخْزي  ۖ َولَ   .41-(*المائدةُهْم فِي اْْلِخَرِة َعذَاب  َعِظيم  الدُّ

اعُوَن ِلْلَكِذِب أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت ۚ فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم ۖ َوِإْن تُْعِرضْ )-18 وَك  َسمَّ َعْنُهْم فَلَْن يَُضرُّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ َشْيئاا ۖ َوإِْن َحَكْمَت فَاْحكُْم بَْينَُهْم بِ   .42-*المائدة(اْلِقْسِطۚ  إِنَّ َّللاَّ

ۖ  كُلََّما َجاَءهُْم َرسُوٌل بَِما اَل تَْهَوىَٰ -19  أَْنفُُسُهْم فَِريقاا َكذَّبُوا َوفَِريقاا )لَقَْد أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم ُرُسالا

 .70-يَْقتُلُوَن(*المائدة



ئِكَ  بِآَياتِنَا َوَكذَُّبوا َكفَُروا َوالَِّذينَ )-20     .86-(*المائدةاْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ  أُولََٰ

ِكنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يَْفتَُروَن َعلَ )-21 ُ ِمْن بَِحيَرٍة َواَل َسائِبٍَة َواَل َوِصيلٍَة َواَل َحاٍم ۙ َولََٰ ِ اْلَكِذَب ۖ َما َجَعَل َّللاَّ اَل  َوأَْكثَُرهُمْ ى َّللاَّ

 .103-*المائدة(يَْعِقلُونَ 

ا َجاَءهُْم ۖ َفَسْوَف يَأْتِيِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُونَ )-22  ِ لَمَّ  .5-*االنعام(فَقَْد َكذَّبُوا بِاْلَحق 

بِينَ قُْل ِسيُروا فِي اْْلَْرِض ثُمَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ )-23  .11-*االنعام(اْلُمَكذ ِ

ِ َكِذباا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه ۗ إِنَّهُ اَل يُْفِلُح الظَّاِلُمونَ )-24 ِن اْفتََرىَٰ َعلَى َّللاَّ  .21-*االنعام(َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 البخالء:-ثالثا

ا)-1    .8-(*الليلَواْستَْغنَىَٰ  َبِخلَ  َمنْ  َوأَمَّ

قُوَن َما َواَل َيْحَسبَنَّ )-2 ا لَُهْم ۖ َبْل هَُو َشرٌّ لَُهْم ۖ َسيَُطوَّ ُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيرا بَِخلُوا بِِه َيْوَم الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاهُُم َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  ِ ِميَراُث السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۗ َوَّللاَّ  .180-*ال عمران(اْلِقيَاَمِة ۗ َولِِلَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه ۗ َوأَْعتَْدنَا لِ -3  ْلَكافِِريَن َعذَاباا ُمِهيناا(*)الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َويَْكتُُموَن َما آتَاهُُم َّللاَّ

 .37-النساء

ا)-4    .76-(*التوبةِرُضونَ ُمعْ  َوُهمْ  َوتََولَّْوا ِبهِ  َبِخلُوا فَْضِلهِ  ِمنْ  آتَاُهمْ  َفلَمَّ

  .37-(*محمدأَْضغَاَنُكمْ  َوُيْخِرجْ  تَْبَخُلوا فَُيْحِفُكمْ  يَْسأَْلُكُموَها إِنْ )-5

ِ فَِمْنكُْم َمْن يَْبَخُلۖ  َوَمْن يَْبَخْل فَِإنََّما يَبْ )-6 ُؤاَلِء تُْدَعْوَن ِلتُْنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ
ُ اْلغَنِيُّ َوأَْنتُُم َخُل َعْن نَْفِسِه ۚ َها أَْنتُْم َهَٰ َوَّللاَّ

ا َغْيَركُْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَالَكُمْ   .38-*محمد(اْلفُقََراُء ۚ َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوما

َ هَُو اْلغَنِيُّ الْ )-7  .24-*الحديد(َحِميدُ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل ۗ َوَمْن يَتََولَّ فَِإنَّ َّللاَّ

 .والرجز الرجس-المبحث الحادي عشر

 الرجس:-اوال

ُ أَْن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ ِلإْلِْساَلِم ۖ َوَمْن يُِرْد أَْن يُِضلَّهُ يَْجعَْل َصْدَرهُ َضي ِقا )-1 عَُّد فِي السََّماِء ۚ فََمْن يُِرِد َّللاَّ ا َكأَنََّما يَصَّ ا َحَرجا

ِلَك 
ْجَس َعلَى الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُونَ َكذََٰ ُ الر ِ  .125-*اْلنعام(يَْجعَُل َّللاَّ

اذا اراد هللا هداية احد من خلقه ييسره لالسالم ويوسع قلبه لتوحيد،وااليمان به،ويقذف في قلبه نورا ينشرح له وينفسح 

خلص له شيء من االيمان،فاذا صدره،واذا اراد هللا ان يضل احدا يجعل صدره ضيقا اليتسع لشيء من الهدى والي

طلب منه التأمل فيما يدعى اليه من دالئل التوحيد والنظر في االنفس واالفاق وجد في صدره ضيقا عن ذلك،فيكون 



مثله في ضيق الصدر مثل الذي يصعد في طبقات الجو العليا فيشعر بضيق في التنفس،وكلما ازداد صعودا يزداد 

كسجين باالرتفاع،وهكذا يكون صدر من ضل عن دين هللا،فيسلط هللا عليه الشيطان شعوره بضيق التنفس،اذ يقل االو

 (38) فيغويه ويصده عن سبيل هللا وهداه وطاعته.

ْجَس َعلَى الَِّذيَن اَل يَْعِقلُونَ )-2 ِ ۚ َويَْجعَُل الر ِ  .100-*يونس(َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تُْؤِمَن إاِلَّ بِِإْذِن َّللاَّ
 ليهمك حسرات عب نفسفال تذهلنفس ان تؤمن من تلقاء نفسها االب اذن هللا، فاليقع يقع االيمان اال بمشيئته،وما ينبغي 

 ( 39)،ويجعل هللا العذاب والخزي على الذين ال يدركون عنه حججه واوامره ونواهيه.

ِ فَُهَو َخْيٌر لَهُ ِعْنَد َرب ِهِ )-3 ْم ُحُرَماِت َّللاَّ ِلَك َوَمْن يُعَظ ِ
ْجَس ِمَن  ۗذََٰ  َوأُِحلَّْت لَكُُم اْْلَْنعَاُم إاِلَّ َما يُتْلَىَٰ َعلَْيكُْم ۖ فَاْجتَنِبُوا الر ِ

ورِ   .30-*الحج(اْْلَْوثَاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ

من ه،ويكم فعظمو علذلك الذي امر هللا به من قضاء التفث والوفاء بالنذر والطواف بالبيت الحرام،وهو ما اوجبه هللا  

نعام اال م أكل اال لكيعظم حرمات هللا ومنها مناسكه بادائها كاملة خالصة هلل،فهو خير له في الدنيا واالخرة،واحل هللا

جاسة نا عن ما حرمه كما ورد في القرآن فاجتنبوه،وهذا ابطال لما كانت العرب تحرمه من بعض االنعام،وابتعدو

  (40) هللا.وقذارة االوثان،والكذب الذي هو افتراء على 

َكاةَ )-4 اَلةَ َوآتِيَن الزَّ ۖ  َوأَقِْمَن الصَّ َج اْلَجاِهِليَِّة اْْلُولَىَٰ ْجَن تَبَرُّ َ َوَرُسولَهُ ۚ إِنََّما َوقَْرَن ِفي بُيُوتِكُنَّ َواَل تَبَرَّ َوأَِطْعَن َّللاَّ

ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت  ُ ِليُْذِهَب َعْنكُُم الر ِ ايُِريُد َّللاَّ َركُْم تَْطِهيرا  .33-*االحزاب(َويَُطه ِ

بقة زمنة الساي االوالزمن بيوتكن والتخرجن منها اال لحاجة،والتظهرن محاسنكن كما كان يفعل نساء الجاهلية االولى ف

ه الصالة د عليقبل االسالم،وهو خطاب للنساء المؤمنات في كل زمان ومكان وكل من يؤمن باهلل،ويا نساء النبي محم

 هللاا،ويوصكن نهيهمووالسالم اداء الصالة كاملة في اوقاتها،ودفع الزكاة كما امر هللا،وأطعن هللا ورسوله في امرهما 

م،ويطهر السالبذلك،ليزكيكن ويبعد عنكن االذى والسوء والشر يا اهل بيت النبي من زوجاته وذريته عليه الصالة و

 (41) نفوسكم من كل دنس.

ْيَطاِن فَاْجتَنِبُويَا أَيَُّها )-5 ( هُ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

 .90-*المائدة
ميسر وهي يا أيها الذين صدقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه انما الخمر وهي كل مسكر يخل في عقل االنسان،وال

القمار،والمراهنات وما شابه ذلك،مما فيه مضرة وصد عن ذكر هللا،واالنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون 

يذبحون عندها تعظيما لأللهة وعبادتها،واألزالم وهي قداح التي يستقسم بها الكفار قبل االقدام على امر ما او التراجع 

 جب االبتعاد عن هذه اآلثام،لعلكم تفوزون بالجنة التي وعد هللا بها عنه،ان كل ذلك اثم من اعمال الشيطان،في

 ( 42)المؤمنين.

ا َمْسفُوحا )-6 ا َعلَىَٰ َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إاِلَّ أَْن يَكُوَن َمْيتَةا أَْو َدما ما ا أَْو لَْحَم ِخْنِزيٍر فَِإنَّهُ قُْل اَل أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

ِ بِِه ۚ فََمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيمٌ ِرْجٌس أَْو   .145-*االنعام(فِْسقاا أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ

 



ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَا)-7 ُ بَِها ِمْن قَاَل قَْد َوقََع َعلَْيكُْم ِمْن َرب ِكُْم ِرْجٌس َوَغَضٌب ۖ أَتَُجاِدلُونَنِي فِي أَْسَماٍء َسمَّ َل َّللاَّ ُؤكُْم َما نَزَّ

 .71-*اْلعراف(سُْلَطاٍن ۚ فَاْنتَِظُروا إِن ِي َمعَكُْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرينَ 

قال نبي هللا هود عليه السالم لقد حق عليكم بما قلتم سخط وغضب من هللا،اتجادلونني في هذه االصنام التي اتخذتموها 

اسماء،وهي في الحقيقة التنفع والتضر،،ليس لكم حجة من هللا،وال دليل يبررعبادتكم لها،او انتم وا باؤكم وجعلتم لها 

يصدق زعمكم بانه رضي بان تكون واسطة بينه وبينكم،وما دمتم قلتم ما قلتم من كلمة الكفر،فانتظروا عقاب هللا 

 ( 43)وقضاعه وانا منتظر معكم ما يحل بكم من عذاب وهالك.

ِ لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبتُْم إِلَْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم ۖ فَأَْعِرُضوا َعْنُهْمۖ  إِنَُّهْم ِرْجٌس ۖ َوَمأَْواهُ  َسيَْحِلفُونَ )-8 ْم َجَهنَُّم َجَزاءا بَِما بِالِلَّ

 .95-*التوبة(َكانُوا يَْكِسبُونَ 

ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجساا إِلَ )-9  .125-*التوبة(ىَٰ ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوهُْم َكافُِرونَ َوأَمَّ

 :الرحز-ثانيا

َركُْم بِِه َويُْذِهَب َعنْ )-1 ُل َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماءا ِليَُطه ِ يكُُم النُّعَاَس أََمنَةا ِمْنهُ َويُنَز ِ ْيَطاِن َوِليَْربَِط إْذ يُغَش ِ كُْم ِرْجَز الشَّ

 .11-*اْلنفال(َويُثَب َِت بِِه اْْلَْقَدامَ َعلَىَٰ قُلُوبِكُْم 

هركم وًرا، ليطاء طهمإذ ي ْلقي هللا عليكم النعاس أمانًا منه لكم من خوف عدوكم أن يغلبكم، وينزل عليكم من السحاب 

 ،ند القتالصبر عبه من األحداث الظاهرة، ويزيل عنكم في الباطن وساوس الشيطان وخواطره، وليشدَّ على قلوبكم بال

 (  44).ويثبت به أقدام المؤمنين بتلبيد األرض الرملية بالمطر حتى ال تنزلق فيها األقدام

ئَِك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن ِرْجٍز أَِليمٌ )-2  .5-*سبأ(َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آيَاتِنَا ُمعَاِجِزيَن أُولََٰ

ذَا هُداى ۖ َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت َرب ِِهْم لَُهْم )-3
 .11-*الجاثية(َعذَاٌب ِمْن ِرْجٍز أَِليمٌ َهَٰ

ا ِمَن السََّما)-4 (         ِء بَِما َكانُوا يَْفسُقُونَ فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا قَْوالا َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجزا

 .59-*البقرة

ا َوقََع َعلَْيِهُم )-5 ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ َلَك َولَمَّ ْجُز قَالُوا يَا ُموَسى اْدعُ لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك ۖ لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِ َولَنُْرِسلَنَّ الر ِ

 .134-*االعراف(َمعََك بَنِي إِْسَرائِيلَ 

ْجَز إِلَىَٰ أََجٍل هُْم بَاِلغُوهُ إِذَ )-6 ا َكَشْفنَا َعْنُهُم الر ِ  .135-*االعراف(ا هُْم يَْنكُثُونَ فَلَمَّ

ا ِمَن السََّماِء بِ )-7 (     َما َكانُوا يَْظِلُمونَ فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َقْوالا َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِرْجزا

 .162-*االعراف
 



ِذِه )-8 ا ِمَن السََّماِء ِبَما َكانُوا يَْفسُقُونَ إِنَّا ُمْنِزلُوَن َعلَىَٰ أَْهِل َهَٰ  .34-*العنكبوت(اْلقَْريَِة ِرْجزا

ْجَز فَاْهُجرْ )-9  .5-*المدثر(َوالرُّ

 الرجزيعني ترك المعاصي.
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  .الفرق التي امن بعضها واشرك البعض االخر-المبحث االول

 الفرق التي ورد ذكرها في القرآن الكريم:  -اوال

رك سالم،واشبل االورد في القرآن الكريم ذكر بعض ديانات وطقوس االقوام والتي امن بعضها باتباع االنبياء والرسل ق

  :في قوله تعالىوقد ورد ذلك بعضهم،واقدم بعضهم على تحريف ما ورد في الزبور والتوراة واإلنجيل،

ابِئِيَن مَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصارَ )-1 ا  َواْليَوْ َن بِالِلَِّ ْن آمَ ىَٰ َوالصَّ لَُهْم أَْجُرهُْم ِعنَد فَ ِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا

 .62-البقرة(*َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 

ة الذين الصابئووالنصارى ان  هذه اآلية تبين ما يخص اهل الكتاب قبل ظهور االسالم،من االمم السابقة من اليهود 

هللا  الحات انوا الصامنوا بما جاء به االنبياء والرسول وهو االيمان باهلل واحد احد الشريك له وبيوم القيامة،وعمل

 (1)سيجزيهم اجرهم وان الخوف عليهم واليحزنون على ما فاتهم من لهو وطمع الدنيا.

ابِئُوَن َوالنََّصاَرىَٰ مَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا )-2 ا ـِه َواْليَوْ َن بِاللَّ ْن آمَ َوالصَّ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم فَ ِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا

 .69-المائدة(*َواَل هُْم َيْحَزنُونَ 

ور، لزبكتابهم اوابئين ان الذين امنوا باهلل ورسوله وهم المسلمين، والذين هادوا وهم اتباع موسى اهل التوراة،والص

م يهم يووالنصارى اتباع عيسى وكتابهم االنجيل من امن باهلل وحده واليوم االخر وعمل صالحا الخوف عل

 (2)على ما تركوه من ملذات العيش في الدنيا،فقد اكرمهم هللا في االخرة. نالقيامة،وال يحزنو

ابِئِيَن َوالنَّصَ )-3 ْينَُهْم يَْوَم بَ َركُوا إِنَّ اللَّـهَ يَْفِصُل الَِّذيَن أَشْ ُجوَس وَ ْلمَ اَرىَٰ َواإِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

هَ َعلَىَٰ كُِل  َشْيٍء َشِهيدٌ   اْلِقيَاَمةِ   . 17-الحج(*إِنَّ اللَـّ

 ،انن اشركواوالذي اما االية الثالثة فتبين ان الذين امنوا من المسلمين واليهود والصابئة والنصارى والمجوس-ت

وا لذين امنيدخل اهللا يفصل بين هذه المجاميع يوم القيامة وهللا يشهد على كل شيء عمله هؤالء من خير او شر،ف

 (3)به ولم يشركوا  الجنة،ويدخل الذين اشركوا به النار.

هور عند ظ ومن الجدير باإلشارة ان ما سيتم استعراضه في هذا الفصل هو الطقوس الدينية التي كانت سائدة

اء به جمنت بما آالتي  االسالم والتي التؤمن باهلل واليوم االخر،أي من يشرك باهلل وعبادة االصنام،اليعني االقوام

مل بما الخر وتعليوم اباهلل اله واحد الشريك له،وتؤمن با الرسل واالنبياء قبل االسالم من كتب تدعوا الى االيمان

 المنكر.  النهي عنعروف وانزل هللا في كتبه،اوما دعوا له الرسل بالقول وهو االيمان باهلل الواحد االحد واالمر بالم

 

 

 



 :افعال الفرق المشركة-ثانيا

فُوَن اْلَكِلَم َعْن )-1 َمَواِضِعِه َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا لَيًّا بِأَْلِسنَتِِهْم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحر ِ

ا لَُهْم َوأَْقوَ  يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َواْنظُْرنَا لََكاَن َخْيرا ِكْن لَعَنَُهمُ َوَطْعناا فِي الد ِ
ُ بِكُْفِرِهْم َفاَل َم َولََٰ  َّللاَّ

 .46-*النساء(يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِليلا 

ا هو عليه افتراء على هللا، ويقولون للرسول صلى هللا عليه  من اليهود فريق دأبوا على تبديل كالم هللا وتغييره عمَّ

نا وأفهمنا، يلوون وسلم: سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع منَّا ال سمعت،ويقولون: راعنا سمعك أي: افهم ع

ولو ،،والطعن في دين اإلسالمالسريانية او العبرية ألسنتهم بذلك،وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم

أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا،بدل وعصينا، واسمع دون غير مسمع، وانظرنا بدل راعنا لكان ذلك خيًرا لهم عند هللا 

رحمته بسبب كفرهم وجحودهم نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم، فال يصدقون وأعدل قوال ولكن هللا طردهم من 

 (4).بالحق إال تصديقًا قليال ال ينفعهم

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه ۙ وَ )-2 ا فَبَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم لَعَنَّاهُْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةا ۖ يَُحر ِ ُروا بِِه ۚ َنسُوا َحظًّا ِممَّ ذُك ِ

َ يُِحبُّ   .13-*المائدة( اْلُمْحِسنِينَ َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَىَٰ َخائِنٍَة ِمْنُهْم إِالَّ قَِليالا ِمْنُهْم ۖ فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح ۚ إِنَّ َّللاَّ

 ، يبدلونلإليمان تلين، وجعل قلوبهم غليظة ال همن رحمتهللا فبسبب نقض هؤالء اليهود لعهودهم المؤكَّدة طردهم 

روا به، فلم يعملوا به الرسول  زال أيهاوال ت،كالم هللا الذي أنزله على موسى،وهو التوراة،وتركوا نصيبًا مما ذ ّكِ

 واصفح عنهم، هم لك،تجد من اليهود خيانةً وَغدًرا، فهم على منهاج أسالفهم إال قليال منهم، فاعف عن سوء معاملت

يف يئة بتحردهم السوهكذا يجد أهل الزيغ سبيال إلى مقاص،العفو والصفح إلى من أساء إليهفإن هللا يحب َمن أحسن 

 ن شرع هللاائهم مِ كالم هللا وتأويله على غير وجهه، فإن عَجزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما ال يتفق مع أهو

 (5).الذي ال يثبت عليه إال القليل ممن عصمه هللا منهم

سُوُل اَل يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرعُوَن فِي اْلكُْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمْن قُ يَا أَيَُّها ال)-3 لُوبُُهْم ۛ َوِمَن رَّ

فُوَن اْلَكِلمَ  اعُوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم َيأْتُوَك ۖ يَُحر ِ اعُوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ  ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم الَِّذيَن َهاُدوا ۛ َسمَّ

ِ َشيْ  ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمَن َّللاَّ ذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا ۚ َوَمْن يُِرِد َّللاَّ
َر َهَٰ ُ أَْن يَُطه ِ ئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرِد َّللاَّ ئاا ۚ أُولََٰ

ْنيَا ِخْزٌي ۖ َولَُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيمٌ قُلُوبَُهْم ۚ   .41-*المائدة(لَُهْم فِي الدُّ

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا اإلسالم وقلوبهم خالية منه، فإني 

ع اليهود إلى إنكار نبوتك، فإنهم قوم،ناصرك عليهم يستمعون للكذب،ويقبلون ما يَْفتَريه  وال يحزنك تسرُّ

لون كالم هللا من بعد ما َعقَلوه، ويقولون: إن  هم،ويستجيبون لقوم آخرين ال يحضرون مجلسك،وهؤالء اآلخرون ي بَّدِ أحبار 

فناه من أحكام التوراة فاعملوا به،وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا  قبوله، جاءكم من محمد ما يوافق الذي بدَّلناه وحرَّ



وإنَّ هؤالء المنافقين واليهود ،ومن يشأ هللا ضاللته فلن تستطيع أيها الرسول َدْفَع ذلك عنه،وال تقدر على هدايته،والعمل به

ر قلوبهم من دنس الكفر، لهم الذلُّ والفضيحة في الدنيا،ولهم في اآلخرة عذاب عظيم   (6).لم ي ِرِد هللا أن يطّهِ

ا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا يَفْ فَبَدََّل الَِّذيَن )-4   (سُقُونَ َظلَُموا قَْوالا َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجزا

 .59-*البقرة

فوا القول والفعل جميعًا،إذ دخلوا يزحفون على أستاههم  ارهم()ادبفبدَّل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول هللا،وحرَّ

،واستهزءوا بدين هللا. فأنزل هللا عليهم عذابًا من السماء بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة  حنطة بدل حطةوقالوا: 

 (7).هللا

فُوَنهُ ِمْن بَ )-5 ِ ثُمَّ يَُحر ِ  (َعقَلُوهُ َوهُْم يَْعلَُمونَ  ْعِد َماأَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَكُْم َوقَْد َكاَن فَِريٌق ِمْنُهْم يَْسَمعُوَن َكاَلَم َّللاَّ

 .75-*البقرة

ق اليهود  بدينكم وقد كان علماؤهم يسمعون كالم ،أيها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل،فطمعت نفوسكم أن يصّدِ

هللا من التوراة، ثم يحرفونه بَِصْرفِه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته،أو بتحريف ألفاظه،وهم يعلمون 

،انهم كفروا بما عندهم والذي جاء به موسى عليه السالم،فكيف يؤمنون أنهم يحرفون كالم رب العالمين عمًدا وكذبًا

 (8).بما عندكم والذي جاء به محمد عليه الصالة والسالم

ذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَِّ )-6 ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم فََوْيٌل ِللَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ  ِليَْشتَُروا بِِه ثََمناا قَِليالا ۖ فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ

ا يَْكِسبُونَ   .79-(*البقرةَوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ

،وهو عند هللا انه التوراة المنزلة من  هالك ووعيد شديد ألحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم،ثم يقولون:

حصلوا نتيجة ذلك لي، ويبيعونه على عامة الناس،ومخالف لما أنزل هللا على نبيِّه موسى عليه السالممحرف وملفق من عندهم 

بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم،ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه على اموال،ويحذر هللا هؤالء والويل لهم، أي الهالك 

،اذ يرتكن هؤالء ثالث جنايات هي:كتمان ما ورد في كتاب هللا،واالفتراء على م كالرشوة وغيرهافي المقابل من المال الحرا

 (9).هللا،والكسب الحرام نتيجة التزوير

7- ْ ْلنَاهُ َعلَىَٰ ِعْلٍم هُداى َوَرْحَمةا ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن*َهْل يَْنظُُروَن إاِلَّ تَأ هُ ۚ يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ يَقُوُل ِويلَ )َولَقَْد ِجئْنَاهُْم بِِكتَاٍب فَصَّ

ِ فََهْل لَنَا ِمْن شُفَعَاَء فَيَْشفَعُوا لَنَا أَْو نُرَ  دُّ فَنَْعَمَل َغْيَر الَِّذي كُنَّا نَْعَمُل ۚ الَِّذيَن نَسُوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرسُُل َرب ِنَا بِاْلَحق 

 .53-52- َما َكانُوا يَْفتَُروَن(*االعرافقَْد َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهمْ 

ة هدى ورحم ه،وهويا اهل مكة جئناكم بكتاب وهو القرآن الكريم،فصلنا أي بينا ما فيه من اخبار على علم بما فصنا في

 نمااالي ركواذين تلقوم يؤمنون به،هل ينظرون اال تاويله،أي عاقبة ما فيه،يوم يأتي تأويله وهو يوم القيامة،يقول ال



به،قد جاءت رسل ربنا بالحق،فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا او هل نرد الى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل،نوحد 

هللا ونترك الشرك،فيقال لهم ال،قد خسروا انفسهم،اذ صاروا الى الهالك،وذهب عنهم ما كانوا يفترون عن دعوى 

 (10) الشرك.

ا ِمَن السََّماِء ِبَما َكانُوا يَْظِلُمونَ فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا )-8      (ِمْنُهْم َقْوالا َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِرْجزا

 .162-*االعراف

حنطة ،وقالوا:)ادبارهم(غيَّر الذين كفروا باهلل منهم ما أمرهم هللا به من القول،ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم

 (11).،فأرسلنا عليهم عذابًا من السماء،أهلكناهم به بسبب ظلمهم وعصيانهمبدل حطة

ا)-9 الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ  هَُو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت ۖ فَأَمَّ

اِسُخوَن فِي فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَ  ُ ۗ َوالرَّ اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا ِبِه كُلٌّ هَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه ۗ َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ َّللاَّ

 .7-*ال عمران(ِمْن ِعْنِد َرب ِنَا ۗ َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اْْلَْلبَابِ 

الذي أنزل عليك القرآن منه آيات واضحات الداللة،هن أصل الكتاب الذي ي رجع إليه عند االشتباه،وي َردُّ ما خالفه هو وحده 

إليه،ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني،ال يتعيَّن المراد منها إال بضمها إلى المحكم، فأصحاب القلوب المريضة 

ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم،ولتأويلهم لها على  ،المتشابهات وحدها الزائغة لسوء قصدهم يتبعون هذه اآليات

والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن، كله قد جاءنا من  ،وال يعلم حقيقة معاني هذه اآليات إال هللا،مذاهبهم الباطلة

عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم،ويردُّون متشابهه إلى محكمه،وإنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على 

 (12).وجهها الصحيح أولو العقول السليمة

ِ َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقاا يَْلُووَن أَلْ )-10 ِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوُه ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَن هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ  ِ َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ  .78-*ال عمران(َوَما هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 هو التوراة عن مواضعه،ويبدلون كالم هللا ليوهموا غيرهم أن هذا من الكالم المنزل وإن ِمن اليهود جماعةً يحرفون الكالم

،وما هو منها في شيء،ويقولون هذا من عند هللا أوحاه هللا إلى نبيه موسى،وما هو من عند هللا، وهم ألجل دنياهم يقولون 

 (13).على هللا الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون

ٍ َويَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن إِنَّ الَِّذيَن )-11 ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيِر َحق  ْرهُْم يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاَّ النَّاِس فَبَش ِ

 .21-*ال عمران(بِعَذَاٍب أَِليمٍ 

َل َعلَْيكُْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاَِّ )-12  يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها َفاَل تَْقعُُدوا َمعَُهْم َحتَّىَٰ َيُخوُضوا َوقَْد نَزَّ

َ َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن َواْلَكافِِريَن فِي َجَهنََّم َجِمي  .140-*النساء(عاافِي َحِديٍث َغْيِرِه ۚ إِنَّكُْم إِذاا ِمثْلُُهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ



في كتاب ربكم أنه إذا سمعتم الكفر بآيات هللا واالستهزاء بها فال تجلسوا مع الكافرين  وقد نزل عليكم أيها المؤمنون

إنكم إذا جالستموهم،وهم على ما هم عليه، ،حديث غير حديث الكفر واالستهزاء بآيات هللاال غيرواوالمستهزئين،إال إذا 

إن هللا تعالى جامع المنافقين والكافرين في ا،هفأنتم مثلهم ألنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم،والراضي بالمعصية كفاعل

 (14).نار جهنم جميًعا،يْلقَون فيها سوء العذاب

ِ َوُرسُِلِه َويَقُولُوَن نُْؤِمنُ -13 قُوا بَْيَن َّللاَّ ِ َوُرسُِلِه َويُِريُدوَن أَْن يُفَر ِ َويُِريُدوَن  بِبَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِالِلَّ

ئَِك هُُم اْلَكافُِروَن َحقًّا ۚ َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َعذَاباا ُمِهينا 
*أُولََٰ ِلَك َسبِيالا

 .151-150-*النساءاأَْن يَتَِّخذُوا بَْيَن ذََٰ

ويكذبوا رسله ان الذين كفروا باهلل ورسله من اليهود والنصارى،ويريدون ان يفرقوا بين هللا ورسله،بان يؤمنوا باهلل 

الذين ارسلهم هللا الى البشرية جميعا،او يصدقوا بعض الرسل ويكذبوا بعضا،ويزعموا ان بعض الرسل افترى على 

ربه،يريدون ان يتخذوا طريقا نحو الظاللة التي صنعوها والبدع التي ابدعوها،اولئك هم اهل الكفر المحقق الذي الشك 

 (15) ي في االخرة.فيه،والذين اعد هللا لهم العذاب والخز

َ هَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم ۖ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْعبُ )-14 َ َرب ِي َوَربَّكُْم ۖ إِنَّهُ لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ ُدوا َّللاَّ

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ  َم َّللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ  .72-*المائدة(َوَمأَْواهُ النَّاُر ۖ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ  َمْن يُْشِرْك بِالِلَّ

ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُكُْم ۖ فَاْدعُوهُْم فَْليَْستَِجيبُوا لَكُْم إِْن كُْنتُْم َصادِ )-15 قِيَن* أَلَُهْم أَْرُجٌل يَْمشُوَن إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َكاَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن  أَْيٍد يَْبِطشُوَن بَِها ۖ أَْم لَُهْم أَْعيٌُن يُْبِصُروَن بَِهاۖ  أَْم لَُهْم آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها ۗ قُِل اْدعُوا شُرَ بَِها ۖ أَْم لَُهمْ 

 .195-194-االعراف*(فاََل تُْنِظُرونِ 

عباده وبشر مثلكم واموات،وانتم افضل ان الذين تعبدون ايها المشركون من خلق من دون هللا،وهللا هو خالقهم وهم 

حاال منهم النكم احياء وتمارسون كل اموركم،ام هم فهم ليس لهم ارجل يمشون بها وال ايدي يبطشون بها والينطقون 

واليسمون واليبصرون ،فهل يستجيبون لكم اذا تدعونهم ان كنتم صادقين،فكيف تعبدون من بشر ميت او اصنام جامدة 

 (16)الضر،قل ايها الرسول لهؤالء ادعوا ما تعبدون من دون هللا،ثم احتالوا لضربي والتمهلون. لجلب الخير ودفع

 .102-*الكهف(نُُزالا  أَفََحِسَب الَِّذيَن َكفَُروا أَْن يَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونِي أَْوِليَاَء ۚ إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِرينَ )-16 

آفظن الذين كفروا واتخذوا عبادي وهم تحت سلطاني من المالئكة وعيسى وعزير الهة يعبودونهم من دوني،لينفعوهم   

يوم القيامة وينجونهم مما يحل بهم من عذاب،ولقد اعددنا جهنم لهؤالء الكافرين لتكون مستقرا او منزال لهم في 

 (17)االخرة.

ِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِهِهْم ۖ يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَّذِ َوقَالَِت اْليَُهوُد عَُزْيٌر )-17
ِ ۖ ذََٰ ِ َوقَالَِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ يَن َكفَُروا اْبُن َّللاَّ

ُ ۚ أَنَّىَٰ يُْؤفَكُونَ   .30-*التوبة(ِمْن قَْبُل ۚ قَاتَلَُهُم َّللاَّ



ا  َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمَن اْلعَذَاِب َواْلعَْنُهمْ  *َساَدتَنَا َوكُبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السَّبِيالَ َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا )-18  (لَْعناا َكبِيرا

 .68-67-االحزاب*

وقال الكفار يوم العرض على الواحد القهار،ربنا انا اتبعنا قادتنا من البشر وأئمتنا واكابرنا الكافرين والمشركين 

والفاسدين والظالين،والمنحرفين عن الطريق المستقيم والحق الذي انزل على الرسول محمد عليه الصالة والسالم 

،فأظلونا الطريق المستقيم في عبادة هللا سبحانه وتعالى،ربنا ضاعف لهم العذاب لمن اضلنا واطردهم من رحمتك 

 (18)والعنهم وعذبهم عذابا شديدا.

 .الصابئة الديانة- ثانيالمبحث ال

 :الصابئة -اوال

 المجال ي هذانظرا لعدم توفر المعلومات الكافية عن اصل الصابئة واختالف الروايات حول ذلك لذا لم يتم الخوض ف

،الصابئة لبدوي،ولمن يرغب في الرجوع الى ما ورد في هذا المجال يمكن الرجوع الى كتاب الدكتور احمد عبدالمنعم ا

 .،القاهرة1،2012سقوط الخالفة العباسية،دار رؤية للنشر ،طمنذ ظهور االسالم حتى 

  .والذي تناول فيه كل االراء والمصادر في هذا المجال

  :تعريف الصابئة -ثانيا

بئة طقوس الصاعائر وشأن الكلمة اشتقت من )صَبأ( اآلرامية،التي تعني التعميد أو ألصباغة،اذ يشكل التعميد أحد أهم 

   (19)المندائيين. المعروفين أيضا باسم

 :الفرق الصابئية-ثالثا

 أربع فرق تعد أشهر فرق الصابئة هي:توجد 

 ـ أصحاب الروحانيات، وهم من عبدة الكواكب السيارة،وهم الصابئة المندائيون.1

 تقرب.والتوسل ليه الـ أصحاب الهياكل،وهم من عبدة االلهة واالرباب المعبودة،وهللا تعالى رب االرباب المعبودة وا2

شكل برئي مان يكون ،ـ أصحاب الشواخص)االصنام(،اذا كان البد من وجود متوسط او وسيط بين االنسان واالله3

 ثله.  ل  يممستمر واليختفي ويظهر مثل الكواكب،لذا يتم عمل اصنام تمثل الهياكل السبعة،أي لكل كوكب تمثا

فيها  فالك ومااالوم جراالا في خلق واحد في ذاته وانه ابدعـالحلولية)الحرانية(،يعتقد هؤالء ان االله المعبود 4

وما يؤديه مهات،من كواكب،وجعل الكواكب مدبرة لما في العالم السفلي،فالكواكب اباء احياء ناطقة،والعناصر ا

  (20)بعة.واالله يظهر في الكواكب الس،االباء  الى االمهات تقبله في ارحامها،فتحمل من ذلك المواليد

 :لك الفرق تعد قبل االسالم،اما عند ظهور االسالم فكان الموجود فرقتان من الصابئة هماان ت 

في حكم  ا االالفرقة الحرانية،نسبة الى منطقة حران جنوب شرق تركيا قرب ديار بكر،ولم يتم التعرف عليه-أ

 .نهم صابئةادعوا نهم اكموجودة ولوقد اختفى اثر تلك المجموعة النها لم تكن ،الدولة العباسية في عهد المأمون



د الشام وبال وإيرانصابئة البطاح او المندائيين،وهم االصل والباقين من الصابئة، الذين كانوا في العراق -ب

 ومصر،

 ولكل من قوم الحرانية والمندائية روايات مختلفة،ويمكن التعرف على ذلك من المصادر االتية:

ن الكثير م د تطرقهم االصل الحرانيين ام البطاح الذين يسمون المندائيين،وقوقد اختلفت تلك الروايات حول من 

اني رق االوكرلمستشالعلماء الى دراسة الصابئة وتعددت االراء حولهم،اال ان اكثر االراء قربا للواقع هو رأي ا

ا صل من خاللهة توتوفر من مصادر وادل اعتمادا على ما ام،والذي يعد تحليال واقعي1856دانيال خوالسون سنة 

 الى ما ياتي:

 ن فلسطينادم مان اصل كلمة صابئة لم يكن صبا العربية،انما من اسم صوبياي)تلميذ الحسح او الحسج(أي الق-1

 راق.ي العالى بالد النهرين في القرن الميالدي االول،ليكون اول المندائيين المغتسلة او المعتمدين ف

ذين عراق،والنوب الد ذكرهم في القرآن هم المندائية المغتسلة المقيمين في جان الصابئة الحقيقيون الذين ور-2 

 .او الغسيل يمارسون التعميد

فد حران وب من صابئة حران انتحلوا اسم صابئة بعد ان التقى بهم الخليفة العباسي المامون في ديار بكر،وطل-3

ل حالعلماء  م احدا بعد عودته من السفر،وقد اعطاهالتعريف بنفسهم ودينهم ولم يجبه احد ما دينهم،فانذرهم الى م

ذا يعني ان العالقة هـ ،ه218م/ 833سنة  وهو االدعاء بانهم صابئة،اال ان الخليفة المامون توفي قبل العودة اليهم

  لهم بالصابئة.

 االدوار التي مرت بها الديانة الصابئية-رابعا

قدماء مصريين الين والأيضا عند األمم السابقة أمثال البابلي عروفةكانت معبادة النجوم والكواكب،التي  -الدور األول-1

 والفرس واليونان.

وى ى هذه القين علقوة أعلى تهم وكانت ديانة الصابئة خالل هذا الطور تعتقد بتعدد القوى المدبرة لهذا الكون،وبوجود

لتي اواكب ط تقربهم من تلك األجرام والكمن عبادات وطقوس عبارة عن وسائ مارسونهوتدبرها،كما زعموا أن ما ي

 السبع، سيارةعقائد الصابئة شيء من تعظيم الكواكب والنجوم،السيما الكواكب ال بعض وما زال في،حلت فيها القوة

 .طقوسهموكذلك النجم القطبي الذي هو عبارة عن القبلة التي يتوجه إليها الصابئة في 

 الصابئون يزالوال،عبادة األجرام إلى عبادتها على هيئة األصنام والرموز ويتمثل في االنتقال من-الدور الثاني-2

بر عن اً يعالحاليون يقدسون مظاهر الطبيعة،ويرون في النار والشهب والرعد والبرق وسائر الظواهر الجوية رمز

 ي األماكنفامة المق وقد تخيلوا لتلك األجرام العلوية أشكاالً خاصة نحتوا على صورها التماثيل،إحدى تلك الكواكب

 المرتفعة.

ألبحاث اوكانت ،دةالعباونتيجة النقطاع رهبانهم وكهنتهم إلى الدراسة  ،شهد تأثر تعاليم دينهم بالفلسفة -الدور الثالث-3

ن لكواكب،وعهذه ابتدور عن حقيقة التمثيل والقوة،وعن قابلية الكواكب واستعدادها،وعن التأثيرات الكونية وعالقتها 

 ألسماء والحروف.خواص ا



صابئة قد مال الف ،لتهتتأثرهم بالفترة التي سبقت ظهور المسيح عيسى بن مريم عليه السالم،والفترة التي -الدور الرابع-4

ابئة مازال الصموه،وإلى االعتقاد بأن يوحنا المعمدان )يحيى عليه السالم( هو الرجل المجدد المنتظر فاعتقدوا به،وعظ

 (12)  حتى اآلن يذكرون له بعض التعاليم،ويعتقدون به كنبي مجدد،أرسل إليهم دون غيرهم من البشر.

 :المعتقدات الدينية عند الصابئة-خامسا

 وهي: كل دين واعتقاد اساس تعدأربعة أمور،  تضمن عقيدة الصابئة ان

أو ،دونهم يعتقأن الصابئة يعتقدون بوجود الخالق وتنزيهه،وأنه حي أزلي، لكنيتضح عقيدتهم في الخالق: و ـ1

 باآللهة.يسوا شخصاً خلقوا ليفعلوا أفعال اإلله،إالّ أنهم ل 360اعتقاد بعضهم أنه يلي اإلله في المنزلة 

ا( )صحف مقدس )كنزهم الـ عقيدتهم في النبوة: يعتقد الصابئة أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السالم،وإليه ينسبون كتاب2

 خلت تعاليمأد يةغير أن تقادم العهد على الرسول األول للدين،ونشوء بعض المذاهب الزائفة واألديان والوثن،آدم(

ً ل نبيّ بالم ليخلص الدين من هذه المذاهب الدخيلة،ولم يكن رسوالً، فجاء يحيى عليه الس،غريبة في الدين  بهم. اً خاصا

لوصول استحالة ابقدون ـاعتقادهم بالمالئكة: يسمونهم )الروحانية أو الروحانيين(،ويتقربون إلى هللا بهم ألنهم يعت3

ب هم األسباالئكة(الروحانيات )المإلى هللا عز وجل،وينقل المؤلف عن الشهرستاني قوله عن الصابئة أنهم اعتبروا 

 المتوسطون في االختراع واإليجاد وتصريف األمور من حال إلى حال.

ذهبون ي نوأن المذنبي في اليوم اآلخر: يعتقدون أن الصالحين منهم يذهبون بعد الوفاة إلى عالم األنوار، اعتقادهمـ4

 ة.س خاصجسام بعد وفاتها،وإنما تحاسب النفإلى عالم الظالم أو النار الموقدة،وهم ال يقرون بقيام األ

ي طياتها حمل فويضيف المؤلف على هذه االعتقادات،اعتقادات أخرى تتعلق بفكرة الخير والشر،وبدء الخليقة والكون،ت

 بعداً عن منهج التوحيد.

 :عند الصابئة المندائية العبادات-سادسا

 نهاراأل،أي ارياء الجواالغتسال،لدرجة أنهم ال يجيزون االغتسال إالّ بالمـ الطهارة: يبالغ الصابئة بطقوس الطهارة 1

 .الجارية

مرات  ـ الصالة: تقتصر هيئة الصالة على الوقوف والركوع والجلوس على األرض من دون سجود،وتؤدى ثالث2

 قبيل طلوع الشمس،وعند الزوال )الظهر( وقبيل غروبها.،في اليوم

 36وم اللح صوم شيء روحاني،أي باالبتعاد عن الشرور والرذائل،وهم يمتنعون عن أكلـ الصيام: يعتبرون أن ال3

 ر رمضان.اية شهيوماً مقسمة بين أيام السنة مشابهة للنصارى،وإن كان بعضهم يجامل المسلمين بالصيام معهم في بد

كته لتصرف بترراد اتبهم أن من أـ الميراث: لم تتطرق العقيدة الصابئة إلى مسألة الميراث،إالّ أنه جاء في بعض ك4

  (22)بعد وفاته، البد أن يكون قد أحسن إلى الفقراء والمحتاجين في حياته.

 الصابئة: كتب-سابعا



 لي العراقي شمافمن الصابئة، ثم يأتي بعدهم صابئة )حّران(  الصابئة المندائية أكبر وأهم الفرق الموجودة حالًيا 

 انعراق وإيربي الكانوا يقيمون في القدس ثم طردوا منها بعد الميالد، فهاجروا إلى حّران ثم إلى جنو الذين وسوريا،

 :أهمها عدة كتب ،وتعتمد طقوس الصابئة على

م تكوين ن نظاعأي الكنز العظيم والذي يعتقد أنه صحف آدم عليه السالم،وفيه موضوعات كثيرة :گـنزاربا المقدس-1

نة سهاجن طبع في كوبن قة وأدعية وقصص،وتوجد في خزانة المتحف العراقي نسخة كاملة منه،العالم وحساب الخلي

 .م1867م،وطبع في اليبزيغ سنة 1815

يَىَٰ ُخِذ يَا يَحْ ):لكريمأي تعاليم يحيى عليه السالم، وهو المقصود في قوله تعالى في القرآن ا:كتاب دراشة إيهيا-2

ٍة ۖ َوآتَْينَا  (*هُ اْلُحْكَم َصبِيًّااْلِكتَاَب بِقُوَّ

ى األرض جسد إلوانتقال الروح من ال التعميد والدفن والحداديضمن معلومات متنوعة عن و:ب سدرة إدنشماثااكت-3

يه وف،يونان(الد)ةإلى عالم األنوار، وفي خزانة المتحف العراقي نسخة حديثة منه مكتوبة باللغة المندائي ومن ثم

 .صور لهمقصص وسير بعض الروحانيين مع 

 .تنجيمأي سفر البروج وهو لمعرفة حوادث السنة المقبلة عن طريق علم الفلك وال:سفر ملواشهكتاب -4

 .أي األناشيد واألذكار الدينية، وتوجد نسخة منه في المتحف العراقي:كتاب النياني-5

ؤثر فيه من يحمله ال يسطر وهو عبارة عن حجاب يعتقدون أن  200والذي يتألف من :ب قماها ذهي قل زيوايكت-6

ز ألبناء ا يجوبعلم تشريح جسم اإلنسان وتركيبه واألطعمة المناسبة لكل طقس وم ويختص سالح أو نار،تفسير )بغره(

 الطائفة تناوله.

 لية الِمندائيةاألص بيةرغة العويتكلم الصابئة اللغة العربية واآلرامية والسيريانية القديمة،لكن كتبهم المقدسة مكتوبة بالل

 العظيم. بسم هللا الحي وتعني بالعربية (،اْبشوميهون أد هيي ربي)،كما يفتتح الصابئة كالمهم 

 :ورتبهمالصابئية رجال الديانة تسمياب  -ثامنا

ؤون شذة في ي شترط في رجل الدين الصابئي أن يكون سليم الجسد والحواس،متزوج،منجب،غير مختون، له كلمة ناف 

 :أتييوكما  وهم على رتب،الطائفة كحاالت الوالدة والتسمية والتعميد والزواج والصالة والذبح والجنازة

زوج تا، فإذا  بكرً ويسمى الشماس أيًضا، ويسير في الجنازات، ويقيم سنن الذبح للعامة، وال يتزوج إال الحاللي-1 

 مرة في ماء النهر الجاري. 360 سقطت مرتبته ومنع من وظيفته إال إذا تعمد هو وزوجته ثيبًا

وهو المرتبة األعلى من الحاللي، فإذا فقه الحاللي الكتابين المقّدسين سدره إنشماثا والنياني أي  )التلميذ(الترميدة:-2

ال تغمض  التعميد واألذكار، فإنه يتعمد باالرتماس في الماء الموجود في المندي ويبقى بعدها سبعة أيام مستيقًظا كتابي

 عين حتى ال يحتلم، ويترقى بعدها هذا الحاللي إلى ترميدة، وتنحصر وظيفته في العقد على البنات األبكار. له



 ذه.بته هاألبيسق: فالترميدة الذي يختص في العقد على األرامل يتحول إلى أبيسق وال ينتقل من مرت-3

لكنزاربا فظ كتاب احك إذا كنه أن ينتقل إلى كنزبرا وذليم الكنزبرا: فالترميدة الفاضل الذي لم يعقد على الثيبات مطلقًا -4

لرئيس انه وكيل ألص منه من أفراد الطائفة ال ي قت له، ويجوز له ما ال يجوز لغيره، فلو قَتل واحًدا فيصبح حينئٍذ مفسًرا

 اإللهي عليها.

نها لدرجة ألاغ هذه ريش األمة: أي رئيس األمة، وهو صاحب الكلمة النافذة فيها وال يوجد بين صابئة اليوم من بل -5

 تحتاج إلى علم وفير وقدرة فائقة.

رجة ن هذه الدمخصان كما أنه ال يجوز أن يوجد ش ولم يصل إليها إال النبي يحيى بن زكريا عليهما السالم، :الرباني -6

ى عالمه ة أخرى إلفع مروالرباني يرتفع ليسكن في عالم األنوار وينزل لي بّلغ طائفته تعاليم الدين ثم يرت د،في وقت واح

 الرباني النوراني.

يقام الدين،و يد رجال، وفيه ت حفظ كتبهم المقدسة ويجري فيه تعم(المندي)ودور العبادة في الديانة الصابئية تسمى 

لقطب اليه نجم داخل إألنهار الجارية،ويكون له باب واحد يقابل الجنوب ليستقبل الالمندي على الضفاف الي منى من ا

 الشمالي.

 :الصابئة المندائية العادات عند -تاسعا

 ويمكن اختصارها بما ياتي:

تقد أن يع اذن،كان يطلق أسماء على رجال الدي اذ،والصابئة التقليد الموجود في السومريةيوجد تشابه في بعض -1

لكشف اشون اممارسة السحر األسود أو الضار يسري على االسم الديني وليس على االسم المعلن،وكان الكهنة يتح

تقدسان  ةوالبابلي ندائيةكما أن الديانات الصابئة الم عن أسمائهم الدينية لكي ال يتعرضوا إلى أخطار السحرة واألعداء،

 الشمس باعتبارها قوة للخير.

ذي ألبيض الااللباس بالمندائيين فالبابليين بلباس التعميد األبيض الرستة والصابئة المندائيون  شابه بينيوجد ت-2

 لصابئة الاعامة  كان يرتدونه الكهنة في بابل،ويحرم المندائيون حلق اللحى وشعر الرأس كذلك البابليون،رغم أن

   . ر رؤوسهمهم وشعتماًما بهذا التحريم فيتركون لحا يتقيدون بهذا التحريم اليوم،فإن رجال الدين منهم ملتزمون

فاة وخالل هذه أيام على الو 3الميت ال تصعد إلى السماء إال بعد مرور روحفيعتقد الصابئة أن  موقتالعند -3

رة الصو ماء، نفسلى الستأخذ سبيلها إ األيام الثالثة تظل النفس تحوم ما بين القبر وبيت الميت وبعد األيام الثالث

 أيام بعد إيداع جثمانه القبر. 3نجدها لدى البابليين،فروح الميت عندهم تبقى تحوم 

الصابئيون يوجهون دعاءهم لألرواح الخيرة النورانية فقط وليس لتلك التي تخص عالم الظالم،ويقول المندائيان -5

قبل أن تكون أي شي آخر،بل  نعيم بدوي وغضبان رومي واللذان قاما بترجمة الكتاب،أن الصابئة طائفة عراقية

 (23)إننا كما نشير طقوسها صلة الحاضر بالماضي البالي األكدي والنبطي في العراق.



  ية.اليهود والملل الفئات-لثالثا المبحث

  اليهودية: الفئات-اوال

 والذين ائيلاسر بني وهم الكريم القرآن في ورد ما حسب فئات اربع الى تقسميهم يتطلب اليهود موضوع فهم ان

 .لمصطلحاتا تلك بين التفريق عدم في الكثير فيه يقع الذي االلتباس الزالة ،وذلك واليهود السبت واصحاب هادوا

  ،وقد كذبالسالمومن الجدير بالذكر ان الفئات الثالث االولى كانت قبل االسالم،فقط اليهود موجودين في عصر ا

ظيم نهم التند ظهر ماسرائيل،بل هم يهود يختلفون في عباداتهم معتقداتهم،وقيهود الغرب عندما ادعوا انهم من بني 

 الصهيوني المتطرف المعادي لالسالم .

 ومن الجدير بالذكر يمكن تلخيص خصائص الديانة اليهودية وكما يلي:

اللة لعزير،بدانة يادالديانة اليهودية ليست ديانة سماوية،النها ليست ديانة ابراهيم وال سليمان والموسى،انما -1

هِ )القرآن الكريم  .30-(*التوبةَوقَاَلِت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَـّ

 ال تؤمن اليهودية بيوم البعث،ومال الجنة وال النار،وان عقاب االنسان مادي ودنيوي فقط.-2

،انما ه وتعالىبحان سسمات اله اليهود تختلف عن سمات هللا سبحانه وتعالى،ما يعبدونه ليست اله الكون وهو هللا-3

 اله خاص بهم،وهو اله جاهل اليحتاج الى عبادة.

سماء القرآن ا د في،لكن ما وريستخدم الكثير في العالم العربي واإلسالمي كلمة اليهود للتعبير عن كل بني إسرائيلو
 عدة لليهود هي:

 :بنوا اسرائيل-الفئة اْلولى-1

دة ائيل في عا اسر،وقد ورد بنوأبناء سيدنا يعقوب عليه السالم،والذي يسمى أيضا سيدنا إسرائيل يعنيبنو إسرائيل 

 :ايات في القرآن الكريم،كما في قوله تعالى

َن النَّبِي ِيَن ِمن ذُر ِ )-1 ُ َعلَْيِهم م ِ ئَِك الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ
ْن َحَملْ وَ  آَدَم يَّةِ أُولََٰ يَّةِ نَا َمَع نُوٍح َومِ ِممَّ ْن ن ذُر ِ  إِْبَراِهيَم َوِإْسَرائِيَل َوِممَّ

وا  َهَدْينَا َواْجتَبَْينَا ِن َخرُّ ْحَمَٰ دا سُ إِذَا تُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم آيَاُت الرَّ  .58-مريم (*يًّاا َوبُكِ جَّ

ة ياء من ذريانبم هؤالء الذين قصصنا عليك خبرهم ايها الرسول محمد هم الذين انعم هللا عليهم بفضله وتوفيقه فجعله

 وةالة والنبللرس ادم،ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة،ومن ذرية ابراهيم ويعقوب،ومن هدينا لاليمان واصطفينا

 (24)،الذين اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا ساجدين هلل وبكوا من خشيته سبحانه وتعالى.

 .47-البقرة(*اْلعَالَِمينَ  ْلتُكُْم َعلَىي فَضَّ أَن ِ وَ الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيكُْم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذكُُروا نِْعَمتَِي )-2

ْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل ِمَن اْلعَذَاِب اْلُمِهينِ )-3 َولَقَِد اْختَْرنَاهُْم َعلَى ِعْلٍم  * ِمْن فِْرَعْوَن إِنَّهُ َكاَن َعاِلياا ِمَن اْلُمْسِرفِينَ  * َولَقَْد نَجَّ

 .-3132-30-الدخان(*َعلَى اْلعَالَِمينَ 

ْلنَاهُمْ )-4 ةَ َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّي ِبَاِت َوفَضَّ َوآتَْينَاهُْم بَي ِنَاٍت ِمَن  * َعلَى اْلعَالَِمينَ َولَقَْد آتَْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ



 (ِه يَْختَِلفُونَ ْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلِعْلُم بَْغياا بَْينَُهْم إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِياْْلَْمِر فََما اْختَلَفُوا إاِلَّ مِ 

 .17-16-الجاثية*

ةا َيْهُدوَن بِأَْمِرنَا * ى ِلبَنِي إسرائيلَولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فاََل تَكُْن ِفي ِمْريٍَة ِمْن ِلقَائِِه َوَجعَْلنَاهُ هُدا )-5 َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ   .24-23-السجدة(*لَمَّ

ا َكَما لَُهْم آِلَهةٌ َوَجاَوْزنَا بِبَنِي ِإْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم يَْعكُفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهْم قَالُوا يَا )-6 ُموَسى اْجَعْل لَنَا إِلَها

 .138-اْلعراف(*قَاَل إِنَّكُْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ 

َ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناا َوِذي اْلقُْربَى وَ )-7 قُولُوا ِللنَّاِس اْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن وَ َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ َّللاَّ

َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم إاِلَّ قَِليالا ِمْنكُْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضون اَلةَ َوآتُوا الزَّ  .83-البقرة(*ُحْسناا َوأَقِيُموا الصَّ

يِن َكَهْيئَِة الطَّْيِر فَأَْنفُُخ فِيِه فَيَكُوُن َوَرُسوالا إِلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيَل أَن ِي قَْد ِجئْتُكُْم بِآيٍَة ِمْن َرب ِكُْم ۖ أَن ِي أَْخلُُق )-8 لَكُْم ِمَن الط ِ

ِ ۖ َوأُنَب ِئُكُْم بِمَ  ِ ۖ َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمهَ َواْْلَْبَرَص َوأُْحِيي اْلَمْوتَىَٰ ِبِإْذِن َّللاَّ ا بِِإْذِن َّللاَّ ا تَأْكُلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن ِفي بُيُوتِكُْم ۚ ِإنَّ َطْيرا

 
 .49-*ال عمران(ِلَك َْليَةا لَكُْم إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ فِي ذََٰ

   لما بعث هللا عيسى الى بني اسرائيل قال لهم اني رسول هللا اليكم،وخئتكم بآيات اودالئل تدل على صدقي،اني اعمل 

عن انظارهم سقط  من الطين ما يشبه الطير فيكون طيرا بأذن هللا،وهم ينظرون اليه عندما عمله وطار وعندما غاب

 ميتا،واني اشفي من يولد اعمى فيكون بصيرا،واشفي االبرص من مرضه،واحي الموتى باذن هللا،وقد جرب لهم ذلك،

اني انبئكم بما تأكلون من طعام وما تدخرون في بيوتكم وانا لم ارى ذلك ولكن بعلم من هللا سبحانه وتعالى،كل هذه االدلة 

 (27).من هللا اذا كنتم تؤمنون باهلل

ُ إِن ِي َمعَ )-9  ُ ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَْي َعَشَر نَِقيباا ۖ َوقَاَل َّللاَّ َكاةَ َولَقَْد أََخذَ َّللاَّ اَلةَ َوآتَْيتُُم الزَّ كُْم ۖ لَئِْن أَقَْمتُُم الصَّ

ْرتُُموهُْم َوأَْقَرْضتُُم  ا َحَسناا َْلَُكف َِرنَّ َعْنكُْم َسي ِئَاتِكُْم َوَْلُْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاَوآَمْنتُْم بُِرسُِلي َوَعزَّ َ قَْرضا ُر ۚ َّللاَّ

ِلَك ِمْنكُْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ 
 .12-*المائدة(فََمْن َكفََر بَْعَد ذََٰ

 ة على بني اسرائيل،ولكنهم نقضوها وننكثوها،فاحذروا ان تفعلوا فعلهمواعلموا ان هللا اخذ المواثيق والعهود الغليظ

،وتسيروا سيرتهم،فتنالوا مثال ما نالوا من العقاب والجزاء،فان هللا اخذ العهد والميثاق على بني اسرائيل،فاختار موسى 

ها،ووعدهم هللا سبحانه وتعالى اثنى عشر رجال منهم رؤساء وعارفين عليهم حتى يلتزموا بالعهود والمواثيق التي ابرمو

ان ينصرهم ويعينهم ان احسنوا واقاموا الصالة واتو الزكاة،وصدقوا برسالته سبحانه وتعالى،واتبعوا رسوله وناصروه 

وجاهدوا معه االعداء،وانفقوا اموالهم لعمل الخير،فوعدهم هللا ان يمحوا خطاياهم ويغفر زالتهم ويتجاوز عن سيئاتهم 

تجري رمن ىتحتها االنهار،لكن من خالف بعد ذلك وارتكب االخطاء واضل السبيل سيكون عقابه وعذابه ويدخلهم جنات 

 (26)شديد.

ْلتُكُْم َعلَى اْلعَالَِمينَ )-10  .122-*البقرة(يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذكُُروا نِْعَمِتَي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيكُْم َوأَن ِي فَضَّ

 



ٍ لَُهُم اْبعَْث لَنَا َمِلكاا نُقَاتِْل فِي َسبِي أَلَْم تََر إِلَى)-11 ِ ۖ قَاَل َهْل اْلَمإَلِ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَْعِد ُموَسىَٰ ِإْذ قَالُوا ِلنَبِي  ِل َّللاَّ

ا  َعَسْيتُْم إِْن كُتَِب َعلَْيكُُم اْلِقتَاُل أاَلَّ تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا َوَما لَنَا أاَلَّ نُقَاتَِل فِي ِ َوقَْد أُْخِرْجنَا ِمْن ِديَاِرنَا َوأَْبنَائِنَا ۖ فَلَمَّ َسبِيِل َّللاَّ

ُ َعِليٌم بِالظَّالِِمينَ   .246-*البقرة(كُتَِب َعلَْيِهُم اْلِقتَاُل تََولَّْوا إاِلَّ قَِليالا ِمْنُهْم ۗ َوَّللاَّ

ِلَك َكتَْبنَا َعلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتَلَ  )-12  
َما قَتََل النَّاَس َجِميعاا فََساٍد ِفي اْْلَْرِض فََكأَنَّ  ِر نَْفٍس أَوْ ا بِغَيْ نَْفسا  ِمْن أَْجِل ذََٰ

ا ِمْنُهْم بَْعَد  بَي ِنَاِت ثُمَّ بِالْ ا سُلُنَ َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاا ۚ َولَقَْد َجاَءتُْهْم رُ   إِنَّ َكثِيرا
( ِلَك فِي اْْلَْرِض لَُمْسِرفُونَ ذََٰ

 .32-*المائدة

قاا ِلَما بَْيَن يََديَّ مِ -13 ِ إِلَْيكُْم ُمَصد ِ ا بَِرُسوٍل َن التَّْوَراِة َوُمبَش ِ )إِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل إِن ِي َرسُوُل َّللاَّ را

ذَا ِسْحٌر ُمبِيٌن(*الصف
ا َجاَءهُْم بِاْلبَي ِنَاِت قَالُوا َهَٰ  .6-يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد ۖ فَلَمَّ

واذكر ايها الرسول حين قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول هللا  بعثني اليكم مصدقا  لما انزل قبلي من 

الرسل،ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد،فلما جاء عيسى بالحجج الدالة على صذقه التوراة،فلست ببدع من 

 (25)قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه.

 .40-البقرة*(فَاْرَهبُونِ يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذكُُروا نِْعَمِتَي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدكُْم َوإِيَّاَي )-14

ِ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْهُ )-15 ْل نِْعَمةَ َّللاَّ َ َشِديُد اْلِعقَابِ َسْل بَنِي إِْسَرائِيَل َكْم آتَْينَاهُْم ِمْن آيٍَة بَي ِنٍَةۗ  َوَمْن يُبَد ِ -*البقرة(فَِإنَّ َّللاَّ

211. 

َل التَّْوَراةُ ۗ قُْل فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة لُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحالًّ ِلبَنِي إِْسَرائِيَل إاِلَّ َما )ك-16 َم ِإْسَرائِيُل َعلَىَٰ نَْفِسِه ِمْن قَْبِل أَْن تُنَزَّ َحرَّ

 .93-*ال عمران(فَاتْلُوَها إِْن كُْنتُْم َصاِدقِينَ 

ۖ  كُلََّما َجاءَ )-17 هُْم َرسُوٌل بَِما اَل تَْهَوىَٰ أَْنفُُسُهْم فَِريقاا َكذَّبُوا َوفَِريقاا لَقَْد أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم ُرُسالا

 .70-*المائدة(يَْقتُلُونَ 

َ هَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم ۖ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْعبُ )-18 َ َرب ِي َوَربَّ لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ كُْم ۖ إِنَّهُ َمْن ُدوا َّللاَّ

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر ۖ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ  َم َّللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ  .72-*المائدة(يُْشِرْك بِالِلَّ

ان المسيح قال يا يقسم هللا هللا تعالى بان الذين قالوا ان هللا هو المسيح عيسى ابن مريم قد كفروا بقولهم هذا،واخبر هللا 

بني اسرائيل اعبدونا هللا وحده الشريك له،فانا وانتم عبادا هلل،وان من يعبد مع هللا اله اخر فقد حرم عليه الجنة،وجعل 

 (28)النار مستقره،وليس له ناصر ينقذه منها.

ِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدونَ لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَِني إِْسَرائِيَل َعلَىَٰ ِلَساِن َداُووَد )-19
  *المائدة(َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ۚ ذََٰ

-78. 

 



يخبر هللا رسوله محمد انه لعن وطرد من رحمته الكافرين من بني اسرائيل،وبين ذلك في الكتاب الذي انزل على داوود 

هم وتجاوزهم على حرمات هللا سبحانه وهو الزبور،وفي الكتاب الذي انزل على عيسى وهو االنجيل،بسبب رعصيان

 (29)وتعالى.

ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْذكُْر نِْعَمِتي َعلَْيَك َوَعلَىَٰ َواِلَدتَِك إِْذ أَيَّْدتَُك بُِروحِ اْلقُدُ )-20 ِس تَُكل ُِم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهالا ۖ إِْذ قَاَل َّللاَّ

يِن َكَهْيئَِة الطَّْيِر بِِإْذنِي فَتَْنفُُخ فِيَها َوإِْذ َعلَّْمتَُك اْلِكتَاَب  ْنِجيَل ۖ َوإِْذ تَْخلُُق ِمَن الط ِ ا بِِإْذنِي َۖواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواْْلِ  فَتَكُوُن َطْيرا

ُت بَنِي إِْسَرائِيَل َعْنَك إِْذ ِجئْتَُهْم بِاْلبَي ِنَاِت فَقَاَل الَِّذيَن َوتُْبِرُئ اْْلَْكَمَه َواْْلَْبَرَص بِِإْذنِيۖ  َوإِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَىَٰ بِِإْذنِي ۖ َوإِْذ َكفَفْ 

ذَا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبِينٌ 
 .110-*المائدة(َكفَُروا ِمْنُهْم إِْن َهَٰ

تذكروا ايها الناس ذلك اليوم العصيب الرهيب،يوم يقول هللا لعيسى بن مريم تذكر يا عيسى فضلي عليك وعلى امك 

قويتك واعنتك بجبريل،وانطقتك بالكالم البليغ وانت طفل في المهد،وتدعوا بني اسرائيل الى التوحيد وانت مريم،اذ 

كبير،وعلمتك الخط بال معلم من البشر،وفهمتك الحكمة بال احد يفهمك،وصار عندك قوة في البصيرة واالدراك،وحفظ 

لطين كهيئة الطير فتكون طيرا باذن هللا،وتشفي التوراة واالنجيل في رصدرك،وفقه نصوصها ومعانيها،وتعمل من ا

من يولد اعمى يكون بصيرا،وتشفي االبرص،وتحي االموات من قبورهم باذن هللا،وقد تكررت كلمة باذني اربع مرات 

ليرد بها هللا  افتراء النصارى،وانجاك هللا من فتك بني اسرائيل بك،وقد اتيت بالبينات من ربك،ولكن رد عليك 

 (30)بان ما جئت به ما هو اال سحر واضح،وكان قولهم كذبا وزورا.المكذبون 

ِ إاِلَّ اْلَحقَّ ۚ قَْد ِجئْتُكُْم بِبَي ِنٍَة ِمْن َرب ِكُْم فَأَْرِسْل َمِعَي )-21  .105-*االعراف(بَنِي إِْسَرائِيلَ َحِقيٌق َعلَىَٰ أَْن اَل أَقُوَل َعلَى َّللاَّ

ا َوقََع َعلَْيِهُم )-22 ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََك َولَمَّ ْجُز قَالُوا يَا ُموَسى اْدعُ لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك ۖ لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِ الر ِ

 .134-*االعراف(َولَنُْرِسلَنَّ َمَعَك بَنِي ِإْسَرائِيلَ 

ْت َكِلَمُت َرب َِك اْلُحْسَنىَٰ َوأَْوَرثْنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اْْلَ )-23 ْرِض َوَمغَاِربََها الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها ۖ َوتَمَّ

ْرنَا َما َكاَن يَْصنَُع فِْرَعْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكانُوا يَْعِرُشونَ   .137-*االعراف(َعلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا ۖ َوَدمَّ

ا َكمَ َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسرَ )-24 ها ا لَُهْم ائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَىَٰ قَْوٍم يَْعكُفُوَن َعلَىَٰ أَْصنَاٍم لَُهْم ۚ قَالُوا يَا ُموَسى اْجَعْل لَنَا إِلََٰ

 .138-*االعراف(آِلَهةٌ ۚ قَاَل إِنَّكُْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ 

هَ  َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهمْ )-25 ا ۖ َحتَّىَٰ إِذَا أَْدَرَكهُ اْلغََرُق قَاَل آَمْنُت أَنَّهُ اَل ِإلََٰ فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْغياا َوَعْدوا

 .90-*يونس(إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرائِيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

أَ ِصْدقٍ )-26 أْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ  َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّي ِبَاِت فََما اْختَلَفُوا َحتَّىَٰ َجاَءهُُم اْلِعْلُم ۚ إِنَّ َربََّك يَْقِضي َولَقَْد بَوَّ

 .93-*يونس(بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُونَ 

 .2-*االسراء(أاَلَّ تَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِني َوِكيالا  َوآتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَاهُ هُداى ِلبَنِي إِْسَرائِيلَ )-27



ا)-28 ا َكبِيرا تَْيِن َولَتَْعلُنَّ عُلُوًّ  .4-*االسراء(َوقََضْينَا إِلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ فِي اْْلَْرِض َمرَّ

فَاْسأَْل بَنِي إِْسَرائِيَل إِْذ َجاَءهُْم فَقَاَل لَهُ فِْرَعْوُن إِن ِي َْلَظُنَُّك يَا ُموَسىَٰ َولَقَْد آتَْينَا ُموَسىَٰ تِْسَع آيَاٍت بَي ِنَاٍت ۖ )-29

ا  .101-*االسراء(َمْسُحورا

 :الذين هادو من بني اسرائيل-الفئة الثانية-2

ذلك   عليهمهللاقد أطلق وأي رجعنا إليك،  الذين هادوا أي الذين رجعوا إلى هللا من بني إسرائيل فقالوا إنا هدنا إليك 

 عالى:تقوله في مة هادوا د وردت كلق، و{إِنَّا هُْدنَا إِلَْيكَ التعبير ألنهم رجعوا إليه )أي إلى هللا( كما ذ كر في قوله تعالى }

وَسى اْلغََضُب أََخذَ اْْلَْلَواحَ )-1 ا َسَكَت َعن مُّ تَاَر ُموَسىَٰ َواخْ  *ْم ِلَرب ِِهْم يَْرَهبُونَ هُ   ل ِلَِّذينَ َرْحَمةٌ داى وَ َوفِي نُْسَختَِها هُ   َولَمَّ

ْجفَةُ قَالَ   قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجالا ل ِِميقَاتِنَا ا أََخذَتُْهُم الرَّ ن قَْبُل َوإِيَّايَ ئَْت أَْهلَْكتَ  لَْو شِ َرب ِ  فَلَمَّ ُ   ُهم م ِ ْهِلكُنَا بَِما فَعََل السُّفََهاُء أَت

َواْكتُْب  *ُر اْلغَافِِرينَ َوأَنَت َخيْ   لَنَا َواْرَحْمنَايُّنَا فَاْغِفرْ نَت َولِ أَ   تْنَتَُك تُِضلُّ بَِها َمن تََشاُء َوتَْهِدي َمن تََشاءُ إِْن ِهَي إاِلَّ فِ   ِمنَّا

ْنيَا َحَسنَةا َوفِي اْْلِخَرِة إِنَّا هُْدنَا إِلَْيَك ۚ قَ  ِذِه الدُّ
كُلَّ َشْيٍءۚ    أََشاُء ۖ َوَرْحَمِتي َوِسعَتْ ِصيُب بِِه َمنْ أُ ذَابِي عَ اَل لَنَا فِي َهَٰ

َكاةَ َوالَِّذيَن هُْم بِآيَ   .156-155-154- اْلعرافـ(*نُونَ ا يُْؤمِ اتِنَ فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ

ْمنَا َعلَْيِهْم َطي ِبَاٍت أُِحلَّتْ )-2 ِهْم َعْن سَ ْم َوبِصَ لَهُ  فَبِظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ اد ِ ِ َكثِيرا بَا َوقَْد نُُهوا َوأَخْ  * بِيِل َّللاَّ ِذِهُم الر ِ

اِسُخوَن فِي الْ  * اذَاباا أَِليما ُهْم عَ  ِمنْ َعْنهُ َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِرينَ  وَن ِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُ لَِكِن الرَّ

 .162-161-601-النساء(*يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلكَ 

 انت حالالالتي كوبسبب انحراف اليهود وجورهم وتكذيبهم لكتاب هللا ورسوله عاقبهم هللا فحرم عليهم بعض الطيبات 

محرم  با،وهوسالم،ومن معاصيهم اكلهم الرلهم،جزاء على مخالفتهم ألوامره،ومنعهم كثير من الباس من دخول اال

وع التي ،والبيعليهم في شريعتهم ونهو عنه،واخذهم اموال الناس بغير حق من السحت والسرقة والمعامالت المحرمة

 نافع وثباتهمالعلم ال نوا مننهى هللا عنها،وقد اعد هللا لكل كافر عذابا شديدا في نار جهنم،ولكن استثنى اليهود الذين تمك

يه حمد علمعلى االيمان،وفهم حقيقة الدين االسالمي،فامنوا بما انزل على موسى وعيسى وماانزل على الرسول 

ابا ومقاما ء لهم ثووت،هؤالالصالة والسالم،اقاموا الصالة واتو الزكاة،وااليمان باليوم االخر ولقاء هللا،والبعث بعد الم

  (31)ة.امنا،وسيكرمهم هللا بالجنة جزاء اعمال الصالح

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ وَ )-3 َراِعنَا لَيًّا بِأَْلِسنَتِِهْم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحر ِ

يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع  ُ بِكُْفِرِهْم َفاَل َوَطْعناا فِي الد ِ ِكْن لَعَنَُهُم َّللاَّ
ا لَُهْم َوأَْقَوَم َولََٰ َواْنظُْرنَا لََكاَن َخْيرا

 .46-*النساء(يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِليالا 

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر وَ )-4 ابِئِيَن َمْن آَمَن بِالِلَّ ا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ َعِمَل َصاِلحا

 .62-*البقرة(َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 

 



 

سُوُل اَل يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرعُوَن فِي اْلكُْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم وَ )-5 قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن الَِّذيَن  لَْم تُْؤِمنْ يَا أَيَُّها الرَّ

فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعهِ  اعُوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَكۖ  يَُحر ِ اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ ذَا َهاُدوا ۛ َسمَّ ۖ  يَقُولُوَن ِإْن أُوتِيتُْم َهَٰ

َر قُلُوبَ فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا ۚ َوَمْن يُِرِد  ُ أَْن يَُطه ِ ئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرِد َّللاَّ ِ َشْيئاا ۚ أُولََٰ ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمَن َّللاَّ ُهْم ۚ َّللاَّ

ْنيَا ِخْزٌي ۖ َولَُهْم فِي اْْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيمٌ   .41-*المائدة(لَُهْم فِي الدُّ

بَّانِيُّوَن َواْْلَْحبَاُر بِ إِنَّا أَْنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيهَ )-6 َما اْستُْحِفظُوا ا هُداى َونُوٌر ۚ َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ

ِ َوَكانُوا َعلَْيِه ُشَهَداَء ۚ فَاَل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل تَْشتَُروا بِآيَاتِ  ُ ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ ي ثََمناا قَِليالا ۚ َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

ئَِك هُُم اْلَكافُِرونَ   .44-*المائدة(فَأُولََٰ

يبين هللا تعالى ان في التوراة هدى ونور يحكم بها االنبياء وهم موسى ومن جاء من بعده من انبياء بني اسرائيل 

م بها العلماء من العباد وهم الربانيون واالحبار،بما حفظوا من ،ويحرفون عما جاء بها من احكام ومواعض،ويحك

كتاب هللا،الذي امروا ان يحفظوه،وان يظهروه ويعملوا باحكامه،ثم خاطب هللا  االحبار والربانيون من اليهود الذين 

ف الصالح من بني كانوا في زمن التنزيل،كيف اليخافون هللا في الكتمان والتبديل بعد ان قص هللا عليهم سيرة السل

 اسرائيل،واخشوني والتخشو الناس وتكتموا ما جاء في الكتاب،او طمعا في تحقيق منفعة مادية من جراء كتمان ما 

 ورد في الكتاب،ومن لم يحكم بما انزل هللا وتطبيق ما جاء في الكتاب فأولئك هم الكافرون،الذين سيعاقبهم هللا 

 (32)ويخزيهم في الدنيا واالخرة.

ْمنَا َعلَْيِهْم ُشُحوَمُهَما إاِلَّ )-7 ْمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر ۖ َوِمَن اْلبَقَِر َواْلغَنَِم َحرَّ  َما َحَملَْت ظُُهوُرهَُما أَِو َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

ِلَك َجَزْينَاهُْم بِبَْغيِِهْم ۖ َوإِنَّا لََصاِدقُو
 .146-*المائدة(نَ اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم ۚ ذََٰ

واذكر ايها الرسول لهؤالء المشركين ما حرمنا على اليهود من البهائم والطير،وهو كل ما لم يكن مشقوق االصابع 

،كاالبل واالنعام،وشحوم البقر والغنم،اال ما علق من الشحم بظهورها ،اوما اختلط بعظم مثل االلية والجنب،ونحو 

 (33)ود عقوبة من هللا بسبب اعمالهم السيئة،وانا لصادقون على ما اخبرنا به عنهم.ذلك،ذلك التحريم المذكور على اليه

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَعِملَ )-8 ابِئُوَن َوالنََّصاَرىَٰ َمْن آَمَن بِالِلَّ ا فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ َصاِلحا

 .69-*المائدة(َيْحَزنُونَ َواَل هُْم 

ِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم )-9 ْمنَا َما قََصْصنَا َعلَْيَك ِمْن قَْبُلۖ  َوَما َظلَْمنَاهُْم َولََٰ  .118-*النحل(يَْظِلُمونَ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

ابِئِيَن َوالنََّصاَرىَٰ )-10 َ يَْفِصُل بَْينَُهْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَركُوا إِنَّ َّللاَّ

َ َعلَىَٰ كُل ِ َشْيٍء َشِهيدٌ   .17-*الحج(إِنَّ َّللاَّ

 



ِ ِمْن ُدوِن النَّاِس )-11  .6-*الجمعة(فَتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِْن كُْنتُْم َصاِدقِينَ قُْل يَا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمتُْم أَنَّكُْم أَْوِليَاُء لِِلَّ

ا أَْو نََصاَرىَٰ ۗ تِْلَك أََمانِيُُّهْم ۗ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُ )-12 -*البقرة(ْم إِْن كُْنتُْم َصاِدقِينَ َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن َكاَن هُودا

111. 

ا أَْو نََصاَرىَٰ تَْهتَُدوا ۗ قُْل َبْل ِملَّةَ ِإْبَراِهيَم َحنِيفاا ۖ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ َوقَالُوا كُونُوا )-13  .135-*البقرة(هُودا

ا أَْو نََصاَرىَٰ ۗ قُلْ )-14 ُ ۗ أَأَ  أَْم تَقُولُوَن ِإنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْْلَْسبَاَط َكانُوا هُودا ْنتُْم أَْعلَُم أَِم َّللاَّ

ا تَْعَملُونَ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ ۗ َوَما َّللاَّ ْن َكتََم َشَهاَدةا ِعْنَدهُ ِمَن َّللاَّ  .140-*البقرة(َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

اتقولون يا اهل الكتاب ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واالنباء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهود او 

نصارنية،قل ايها النبي مجيبا اياهم،أأنتم اعلم ام هللا،فان زعموا انهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا،ألن بعثهم وموتهم  ال

كان قبل نزول التوراة واالنجيل،وما يقولونه فهو كذب على هللا ورسله،وانهم كتموا الحق الذي انزل عليهم، وال احد 

 (34)هللا،وليس هللا غافل عن اقوالهم واعمالهم،وسيحاسبهم عليها حسابا عسيرا.اشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عند 

 :اصحاب السبت-الفئة الثالثة-3

هم ما امر التحايل علىحاولوا و،قرب البحر قريةتسكن في أصحاب السبت كانوا مجموعة صغيرة من بني إسرائيل 

وم ييتان قبل ئد للححاولوا التحايل على امر هللا بعمل مصاهللا ان يمتنعوا عنه وهو صيد الحيتان يوم السبت،ولكن 

 :في قوله تعالى السبت،وجمع الصيد بعده، وقد ورد ذكرهم

عاا َويَْوَم ْبتِِهْم شُسَ أْتِيِهْم ِحيتَانُُهْم يَْوَم سَّْبِت إِْذ تَ ِفي ال ُدونَ )َواْسأَْلُهْم َعِن اْلقَْريَِة الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر إِْذ يَعْ -1 رَّ

ِلَك نَْبلُوهُم بَِما َكانُوا يَْفسُقُون(  اَل تَأْتِيِهمْ  اَل يَْسبِتُونَ 
  .163-عرافاال *َكذََٰ

 .65-البقرة(*ينَ َرَدةا َخاِسئِ قِ ونُوا كُ ُهْم َولَقَْد َعِلْمتُُم الَِّذيَن اْعتََدْوا ِمْنكُْم ِفي السَّْبِت فَقُْلنَا لَ )-2

ا َوقُْلنَا لَُهْم اَل تَْعُدوا ِفي السَّْبِت وَ )َوَرفَْعنَا -3 دا أََخْذنَا ِمْنُهْم ِميثَاقاا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِِميثَاقِِهْم َوقُْلنَا لَُهُم اْدُخلُوا اْلبَاَب سُجَّ

 .154-َغِليظاا( *النساء

 .124-َك لَيَْحكُُم بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن(*النحل)إِنََّما ُجِعَل السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِه ۚ َوإِنَّ َربَّ -4

قاا لَِما َمعَكُْم ِمْن قَْبِل أَْن َنْطِمَس ُوُجو-5 ْلنَا ُمَصد ِ أَْو هاا فَنَُردََّها َعلَىَٰ أَْدبَاِرَها )يَا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَزَّ

(*النساء ِ َمْفعُوالا  .47-نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت ۚ َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ

 
 :اليهود-الفئة الرابعة-4

،وقد مر اإلسالطوائف من بني إسرائيل كانت موجودة في الجزيرة العربية وقت ظهوانهم  يتضح من تدبر القرآن بدقة 

 االيات منها:ورد اسم اليهود في عدد من 



بُكُْم بِذُنُوبِكُْم ۖ بَْل )-1 ِ َوأَِحبَّاُؤهُ ۚ قُْل فَِلَم يُعَذ ِ ْن َخلََق ۚ يَْغِفُر ِلَمْن َوقَالَِت اْليَُهوُد َوالنََّصاَرىَٰ نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ

ِ ُمْلُك السََّماَواِت  ُب َمْن يََشاُء ۚ َولِِلَّ  .18-*المائدة(َواْْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۖ َوإِلَْيِه اْلَمِصيرُ يََشاُء َويُعَذ ِ

يَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَِإنَّهُ ِمْنُهْم ۗ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرىَٰ أَْوِليَاَء ۘ بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ َوَمنْ )-2

 َ  .51-*المائدة(اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ إِنَّ َّللاَّ

ِ َمْغلُولَةٌ ۚ غُلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا ۘ بَْل يََداهُ َمْبسُوَطتَاِن يُ )-3 ا َوقَالَِت اْليَُهوُد يَُد َّللاَّ ْنِفُق َكْيَف يََشاُء ۚ َولَيَِزيَدنَّ َكِثيرا

ا ۚ َوأَْلقَْينَا بَْينَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَىَٰ يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۚ كُلَّمَ ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَْيَك  ا ِللَْحْرِب ِمْن َرب َِك طُْغيَاناا َوكُْفرا ا أَْوقَُدوا نَارا

ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  ا ۚ َوَّللاَّ ُ ۚ َوَيْسعَْوَن فِي اْْلَْرِض فََسادا  .64-مائدة*ال(أَْطفَأََها َّللاَّ

ةا ِللَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةا ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُوا ۖ َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَُهْم َموَ )-4 دَّ

يِسيَن َوُرْهبَاناا َوأَنَّ  ِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِس ِ
 .82-*المائدة(ُهْم اَل يَْستَْكِبُرونَ نََصاَرىَٰ ۚ ذََٰ

لتجدن يا محمد اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا من اهل مكة،لزيادة كفرهم وجهلهم وانغماسهم 

في ملذات الحياة،وتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى،بسبب ان منهم علماء وهم القسيسيننومنهم 

 (35)م الرهبان،وهم اليستكبرون على العباد.عباد وه

ِ هَُو اْلُهَدىَٰ ۗ)-5  َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءهُْم بَْعَد َولَْن تَْرَضىَٰ َعْنَك اْليَُهوُد َواَل النََّصاَرىَٰ َحتَّىَٰ تَتَّبَِع ِملَّتَُهْم ۗ قُْل إِنَّ هَُدى َّللاَّ

ٍ َواَل نَِصيرٍ الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ۙ َما لََك مِ  ِ ِمْن َوِلي   .120-*البقرة(َن َّللاَّ

ِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِههِ )-6
ِ ۖ ذََٰ ِ َوقَالَِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ ْم ۖ يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا َوقَالَِت اْليَُهوُد عَُزْيٌر اْبُن َّللاَّ

 ُ  .30-*التوبة( أَنَّىَٰ يُْؤفَكُونَ  ِۚمْن قَْبُل ۚ قَاتَلَُهُم َّللاَّ

ِلَك َوقَالَِت اْليَُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرىَٰ َعلَىَٰ َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرىَٰ لَْيَسِت اْليَُهوُد َعلَىَٰ َشْيٍء َوهُْم يَتْ )-7 
لُوَن اْلِكتَاَب ۗ َكذََٰ

ُ يَ   .113-*البقرة(ْحكُُم بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُونَ قَاَل الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم ۚ فَالِلَّ

 اليهودية فرقوالالملل  -ثانيا

 الطائفة عاني منهاالتي ت حل لتلك المشاكلل عدة محاوالت تبنت كل فرقة واليهودية الجديدة  او الملل برزت الفرق

  اليهودية،ومنها ما يلي:

 اْلصالحيةالملة -أ

م عقد مؤتمر اإلصالحيين في مدينة بيشبرغ،عرض فيه مبادئ الملة ليتبناها المؤتمر كدستور نهائي 1880في سنة 

   :هي لحركة اإلصالح،حوت ثمانية مبادئ

  .اإلنسان عملهاو أعظم وثيقة هـ إن الكتاب المقدس 1

لتحقيق رسالته ككاهن لإلله الواحد، إنه أقوى معبّر ـ الكتاب المقدس وثيقة يسجل فيها الشعب اليهودي تكريس نفسه 2

  .عن المعاني الدينية واألخالقية



ـ ال صالحية ضرورية ألي شي في الكتاب المقدس سوى القانون األخالقي والشعائر التي تقدس الحياة،وأما 3

  .التشريعات المخالفة للعصر فهي مرفوضة

  .لمأكل والمشرب أو في ملبس وطهارة الكهنةـ ال يقام أي وزن للتشريعات اليهودية في ا4

ـ تأّول نظرية المسيح المنتظر التقليدية على أنها نظرية األمل اإلنساني العالمي لتحقيق الحق والعدالة والسالم بين 5

 ً   .البشر جميعا

  .ـ الدين اليهودي دين يسعى لموافقة مبادئه وأركانه مع مفترضات وملزمات العقل6

  .االحتفاظ بمبدأ أزلية الروح ينكر المؤتمر المبدأ القائل ببعث األجساد وبالعذاب بعد الموتـ مع 7

ـ عمالً بروح التشريع الموسوي ال بحرفه يعتبر المؤتمر المساهمة في الواجب الكبير لحل مشاكل العالم الحديث 8

  .االجتماعية على ضوء العدالة أمراً الزماً على جميع اإلصالحيين

 لملة اْلرثوذكسيةا-ب

  :يأتيمقابل الملة اإلصالحية هناك الملة األرثوذكسية التي تتلخص مبادئها بما 

ودي دين اليهمل،فالالدين اليهودي ليس عقيدة كما هو الحال في المسيحية،والخالص أو الفالح ليس باإليمان بل بالع-1 

  .نظام حياة قبل أن يكون عقيدة

  .دي التلموفا بعد وكذلك الشفهية التي دونت في م،و صانعها ومؤلفها وكاتبها حرفاً بحرفمصدر التوراة هو هللا فه-2 

  .التوراة أزلية تطبق على مدى العصور وفي جميع األمكنة بدون أي تغيير أو تبديل-3 

وراة ث، بل التالحدي على اليهودي أن ال يستنتج من المبدأ السابق أنه ال يمكن التعايش مع غير اليهود أو مع العصر-4 

  .تأمر به بشرط أن ينصاع كل شيء إلى مبادئها وقوانينها

 الملة المحافظة-ت

 هم خالفوااة، فالمحافظون قبلوا التغيير ولكن ليس على نطاق واسع بحيث يؤدي إلى إلغاء التوراة والتلمود من الحي

  .وربعض األم تغييربس من ناحية أنهم وافقوا وقبلوا اإلصالحيين من ناحية إلغاء اإلصالحيين للتوراة،وخالفوا األرثوذك

زلة شأناً ومناسة وإن المدار في قبول شيء عندهم هو إجماع الملة اليهودية،وهذا اإلجماع كاٍف في إعطاء ذلك الشيء قد

 ً   .وإن كان ذلك الشيء ليس سماويا

  :ومن مبادئ الملة المحافظة

  .باللغة التي يفهمها المصلونال بد من إقامة الصلوات والوعظ  -1

  .يجب حذف القراءات المطولة وأناشيد الخالعة من الصالة وجعل الطقوس األخرى بشكل رزين يتفق مع التعبد -2

  .يجب التقيد بالقوانين المأكلية والطقوس السبتية لكي يدخل الدين إلى الحياة العائلية -3

تعريف نفسه كثالوث يتألف من الشعب اإلسرائيلي والتوراة واإلله،  األمة اليهودية كشعب يعي ذاته ويجمع على -4

فهذه المقومات متساوية وال يتصور أحدها بدون اآلخر، فالتوراة والتلمود وإن لم يكن سماوياً ولكنه لإلجماع عليه يمثل 

  .احد مقومات الدين اليهودي



ريخ اليهودي واستخراج المعاني والقيم التي حققها السلف إن أي تغيير أو زيادة ال بد أن تقوم على أساس دراسة التا-5

  .لكي يعاد صياغتها بشكل جديد يتناسب مع العصر

  (36).جمع اليهود ضمن إطار واحد واإلبقاء على تنوع أفكارهم الدينية وحاجاتهم االجتماعية-6

ة وعميقة تمتد إلى العقائد وجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن األخرى اختالفات جوهريوي

ومن ثم فإن ،واألصول،فهي في الواقع ليست كاالختالفات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية األخرى

ر مسلم   فال يمكن على سبيل المثال ،كلمة فرقة ال تحمل في اليهودية الداللة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر تصوُّ

يرفض النطق بالشهادتين وي عتَرف به مسلماً،أما داخل اليهودية فيمكن أال يؤمن اليهودي باإلله وال بالغيب وال باليوم 

وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تركيباً تراكمياً يضم ،مع هذا يهودياً حتى من منظور اليهودية نفسها داآلخر وي ع

كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من اآلراء  تتخذذا هول،متعايشة دون تمازج أو انصهارعناصر عديدة متناقضة 

وأولى الفرق اليهودية التي أدَّت إلى انقسام اليهودية ا،والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه

ولكن مع ،ية المتمثلة في الهيكل ثم السنهدرينفرقة السامريين التي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركز

فظهر  ،القرن الثاني قبل الميالد،خاضت اليهودية أزمتها الحقيقية األولى بسبب المواجهة مع الحضارة الهيلينية

 (37).الصدوقيون والفريسيون والغيورون الذين كانوا ي عَدون جناحاً متطرفاً من الفريسيين

 طقوس والتقاليد اليهودية.العبادات وال-المبحث الرابع

 العبادات:-اوال

 الصالة:-ا

تبدأ الصالة بغسل اليدين فقط،ثم يوضع شال صغير على الكتفين،وفي الصلوات الجماعية يوضع شال كبير حول 

ألنه يجب تغطية الرأس عندهم في الصالة،ويعبرون بذلك عن ،العنق،ثم يقرأ القارئ مرتديا ثوباً أسود وقبعة على رأسه

 .االحترام لنصوص التوراة

وكانوا في السابق يركعون ويسجدون في صالتهم،وبعضهم ال زال يصلي ،يتجه اليهود في صالتهم إلى بيت المقدس

وهم يحرصون على وضع اليدين على ،كذلك،إال أن غالبهم اليوم يصلون جلوساً على الكراسي، كما يفعل النصارى

 .دم أمام سيده لزيادة االحترامالصدر مع حني الرأس قليالً،كوقوف الخا

تبدأ صالة السبت عند اليهود في الثامنة والنصف صباحا في المعابد المحافظة وتستمر ثالث ساعات،بينما قد تبدأ في 

 .الساعة الحادية عشرة في المعابد التقليدية وتستمر لساعة ونصف فقط

ويقف أمام المكتب ،سه،ويلف حول عنقه لفافة بيضاء طويةثوباً أسود وقبعة على رأ يرتديتبدأ الصالة بقارئ يقرأ وهو 

ثم يتلو ذلك ،شكراً هلل على نعمه وحفظه إسرائيل ،ويبدأ بالحمد هلل المنعم، ثم يقرأ التبريك والدعاء ثماني عشرة مرة

 .)ادعية واناشيد وابتهاالت(الصلوات ومزامير داود

العبرية،ولكن المعابد التقليدية المتسامحة قد يقرأ جزئين باللغة العبرية باللغة  الكالمال بد في المعابد المحافظة أن يكون 



دولة إسرائيل في فلسطين وعمله على إحياء  الذي يسمونه الكيان الصهيوني اللقيط، وجزئين باللغة المحلية،وبعد قيام

 .على نطاق واسع استعمالها ركز علىاللغة العبرية 

وهي عبارة محفوظة يتلوها كل يهودي كل صباح،وهي عبارة ،ه شما أوالسماعواإلسرائيلي يبدأ صباحه بما يسمون

هنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك،ومن كل نفسك في سفر التثنية ونصها اسمع يا إسرائيل الرب إال وردت

ن تجلس في بيتك وقصها على أوالدك وتكلم بها حي،ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك،ومن كل قوتك

حين تمشي في الطريق،وحين تنام وحين تقوم،واربطها عالمة على يدك،ولتكن عصائب بين عينيك،واكتبها على قوائم و

  .أبواب بيتك

ثمة اختالفات في طقوس الصلوات بين فرق اليهود كالسفارديم واإلشكنازيم،ولكنها قليلة جدًّا،وتنحصر في األغاني 

 .الة والبركات فال اختالف فيهاوالملحقات،أما أساس الص

 :هي الصلوات الواجبة على اليهودي ثالث مرات في كل يومو

 (صالة الفجر ويسمونها صالة السحر )شحاريت -أ

 (صالة نصف النهار أو القيلولة )منحة -ب

 (يتبصالة المساء ويسمونها صالة الغروب )عر -ت

هي صلوات ارتجالية من األفراد تتلى حسب فأما الفردية ،الصالة عند اليهود على نوعين فردية وجماعيةوإقامة 

 .االحتياجات،وال عالقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم

 جالومواعيد معلومة حسب طقوس مقررة من رالمعبد،شخاص علناً في األ عدد منوأما الجماعية فهي تؤدى باجتماع 

،بعدها تطوى  لذلك ة في لفائف محفوظة في أماكن مخصصةقد تقرأ في تلك الصالة نصوص من التورا،والدين والكهنة

تلك اللفائف،وقد تنتهي الصالة بهذا،وقد يتلوها خطبة قصيرة ونشيد تقليدي ودعوات،ويختم كل ذلك بالتبريك،وبهذا تنتهي 

مصل وقد يسبق انفضاض المعبد قداس أو تبريك بتوزيع كأس من الخمر ورغيفين مبركين لكل ،الصالة ويخلو المعبد

 (صالة اليهود16-1،الصورة)حسب المعتقد اليهودي

 

 الصيام-2

الصيام عند اليهود يبتدئ من قبل غروب الشمس إلى بعد غروب الشمس من اليوم الالحق،ويمتنعون فيه عن الطعام 



 والشراب والجماع،وبعض األيام يكون صيامهم فيه من شروق الشمس إلى غروبها،ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب 

 .فقط

 :ولليهود أيام عديدة متفرقة يصومونها لمناسبات عدة منها

موسى عليه  صوم يوم الغفران: وهو أهم صوم عندهم، والصوم الوحيد الذي يعزونه إلى األسفار الخمسة المنسوبة إلى -أ

  .السالم

 :صوم تموز:وهو صيام يوم واحد في الثامن عشر من شهر تموز اليهودي، ويعتبرونه حداداً على حوادث مختلفة أهمها-ب

 تحطيم ألواح التوراة،إبطال القربان اليومي صباحاً ومساء،إحراق التوراة في أورشليم على يد القائد )إتسويندوموس(،

 .( م70ذكرى بداية مهاجمة تيطس الروماني ألورشليم بقصد إبادة اليهود سنة )وكذلك يجعلون هذا الصوم 

 .وهو ذكرى سقوط أورشليم على يد تيطس،وتخريب الهيكل الثاني زمن أدريانوس،صيام التاسع من آب-ت

 أن نهايته والذي يرى اليهود ،صيام )جداليا( إلحياء ذكرى حاكم فلسطين اليهودي الذي قتل بعد خراب الهيكل األول-ث

 .تمثل نهاية استقاللهم وحكمهم الذاتي

 .يناير( وهو اليوم الذي بدأ فيه بختنصر حصار أورشليم –صيام يوم العاشر من "طيبيت" )آخر ديسمبر -د

 هي فئة صغيرة من ،باعتباره يوم حداد عندهمالمزعوم، صوم أعضاء ناطوري كارتا يوم عيد االستقالل إسرائيل-ذ

دولة الالتي تقول بأنها تحمي المدينة المقدسة وتناهض الصهيونية و،المتطرفين اليهود األشكناز في القدسالمتدينين 

 .الصهيونية في فلسطين

  باإلضافة أليام أخرى خاصة يصومها اليهودي عند  ،قرها الحاخاماتاوهناك الكثير من األيام التي يصومها اليهودي 

 هما. موت أبيه أو الزوجين في ذكرى زواج

 :الحج-3

 ،ولذلك تسمى هذه األعياد بأعياد الحج ،في عيد الفصح وعيد األسابيع وعيد المظال،ثالث مرات في العام يحج اليهود 

  أمام  ذكورالثالث مرات في السنة يحضر جميع  جاء في العهد القديم ،اذوالحج واجب على كل يهودي حسب معتقدهم

وال يحضروا أمام الرب ،في المكان الذي يختاره في عيد الفطير )الفصح( وعيد األسابيع وعيد المظال هالرب إله

وكان اليهود في بادئ األمر ،لهذا النص المحرف في العهد القديم يقدم اليهود قربانا مشويا يشوى حيا  وامتثاال ،فارغين

أصبحت هي مكان العبادة   ح داود عليه السالم أورشليمولكن حينما فت،غير أورشليم يسمى شيلوه  يحجون إلى مكان 

 .إليه اليهود اليهودية والمكان الذي يحج 

  ولكن مع ذلك استمر بعض اليهود في الحج في األيام المذكورة خاصة في ،توقف الحج بعد تخريب الهيكل عند اليهودو

 سوى أما اآلن فال يؤدي فريضة الحج،ائينفكرة الحج في العصور الوسطى تحت تأثير القر ظهرتوقد ،عيد المظال

 .المتشددين من اليهود

ية تشهد عالم أي األسفار الخمسة التي تسرد تاريخ الشعب اليهودي وتحمل رسالة،من أهم طقوس اليهود لفيفة التوراةو

 تالوةأوقات ال عدا فيما،ويحتفظ بلفيفة التوراة في خزانة المعبد اليهودي دائما،بوحدانية هللا وتتعلق بالسلوك األخالقي



ولفيفة التوراة هذه عبارة عن ،أو حتى في ملجأ ضد الغارات،والذي قد يقام في مبنى عادي أو قاعة فخمة،أمام المصلين

وقد اهتم اليهود بزينة وشكل هذه اللفيفة من حيث الوشاح ،سم 80قد يبلغ ارتفاعها  ،صفحات كبيرة من الرق حيكت معا

 الذي يلفها ...الخالذي يربطها والقماش 

الذين  انفسهم اليمكن وصف ما سبق من هذه الطقوس التي يسميها اليهود عبادات سوى أنها من ابتداع واختراع اليهود

بل كان لهم الدور األبرز في تحريف ما ،التوراةب المتمثل لم يكتفوا بتحريف ما نزل على موسى عليه السالم من وحي

 قال تعالى: ،كمااألرض فساد فيال نشرعن دورهم البارز في  ،فضالاإلنجيلوهو لسالم نزل على نبي هللا عيسى عليه ا

ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفسِ ) ا َوَّللاَّ ُ َويَْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض فََسادا ا ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها َّللاَّ  (38).64-المائدة(*ِدينَ كُلََّما أَْوقَُدوا نَارا

 في الديانة اليهودية: الزكاةالصدقة و ـ4

خر ثالث آة في وتقول التورا،للصدقة مكانة لدى اليهود تقول التوراة طوبى للذي ينظر إلى المسكين الصدقة:ان -أ

صيب سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك، فيأتي الالوي ألنه ليس له قسم وال ن

لذي امل يدك عأبوابك ويأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إلهك في كل معك،والغريب واليتيم واألرملة الذين في 

 تعمل.

ليهود شاط اإال أن ن،وكان يعطى عشر العشر إلى رجال الدين،واجبة على من بلغ سن العشرين عامتعد  الزكاة:-ب

فوسهم، نفي  ذهوحماسهم لجمع أموال الزكاة اختلف قوة وضعفاً،وبمرور الزمن أخذ التهاون في دفع هذا الحق مأخ

حالن طه سيمما أزعج رجال الدين واحدا بهم األمر إلى أبناء دينهم بوقوع العذاب عليهم، وأن غضب الرب وسخ

ر بفحش كبي ثرياءعليهم، ولكن العامة منهم لم يستجيبوا لنداء رجال الدين مما زاد في اكتناز األموال فأصبحوا أ

 (39).متثال لهذه الفريضةتأويل والتعليل ليمنعهم عن الالفمالوا إلى 

 :اليهود عند  دينيةال الكتب-رابعا

سفار تألف من ألتي تإن أهم نصوص الديانة اليهودية هو التوراة ذاتها )ما يسميه بعض المسيحيين العهد القديم(، وا

 .التوراة واألنبياء والكتب

نة اليهودية في ق.م، جمع علماء الديا 70عام  في أورشليم القدس على يد الرومان في أعقاب تخريب الهيكل المقدس

 ،يهوديةية الوالعادات الدين طقوسمجلدات المشناة الستة لتسجيل وحفظ سنن الشريعة واللمقدسة)فلسطين(رض إالأ

اشي ة وحووخالل القرون الخمسة التالية ألحقت بالمشناة الغمارا في فقه الشريعة،وهي عبارة عن شروح مسهب

ظل يالذي  ويشكل هذان النصان التلمود،وفي بابل فلسطين المحتلهنها حاخامات في أرض ومناظرات وتفاسير دوّ 

  .مصدرا حيا للدراسة والفكر والتفسير اليهودي

 :اليهودية والتقاليد طقوسال-ثانيا

 طقوس في الكنائس:ال-1

التي ت تلى ثالث مرات في اليوم  يتركز قدر كبير من المراعاة الدينية اليهودية داخل البيت،ويشمل هذا الصلوات اليومية

أما صلوات الرعية فتقام في الكنيس وهو دار العبادة والدراسة اليهودية ،في الصباح وبعد الظهر وبعد غروب الشمس

وهي تشمل الصالة في الكنيس وقراءات بالعبرية ،في أيام االثنين والخميس والسبت،أيام االحتفاالت واألعياد اليهودية



وفي ،من الرعية يحفظ ما يقال في الصالةالصالة في الكنيس يمكن أن يؤمها أي فرد ،وسفار األنبياءمن التوراة وأ

اليشيفاه، وهي المدرسة الدينية  معظم الكنس يتولى هذه المهمة مرتل مفرد أو حاخام،وهو معلم ديني مرسم،درس في

  .اليهودية

ويمكن أيضا ،لرعيةات دراسة أسبوعية أو يومية ألفراد اومن بين واجباته المهنية،يتوقع من الحاخام أن يدير جلس

وقد ،وميةحياة اليؤون الشاالستعانة بالحاخام إلصدار قرارات تتعلق بتطبيق القوانين والتقاليد الدينية اليهودية على 

 يشمل هذا حل نزاعات شخصية. 

 . دينية يهودية محليةأما المسائل األكثر جدية كالطالق الديني، فتحال إلي بيت دين وهي محكمة 

 :اليهود عند الختان-2

نبي  ،والختان سنة شائعة منذ أياماذا صحته جيدة إذا كانت صحة الولد اليهودي يتم ختانه في اليوم الثامن من والدته

 .،والختان )بريت مياله( هو عالمة العهد العضويةعليه السالم براهيمإ هللا 

 (:متسفاه وبات )بار البلوغ سطقو-3

يث التكليف بالواجبات عاما فانهما يبلغان سن الرشد من ح 13عاما،ويبلغ الولد اليهودي  12ودية عندما تبلغ البنت اليه

من فحات صراءة وق ،وبهذه المناسبة يدعى ولد البار متسفاه ألول مرة ليتلو جزء من التوراة،والمسؤوليات الدينية

أسفار لتوراة واءة من عى بنات البات متسفاه للقراوفي تجمعات تشترك فيها المرأة في إقامة الصالة، تد،أسفار األنبياء

 .األنبياء

 :الذكرى وأيام حتفاالتاال-4

مقدس،وال ي سمح القيام بأي عمل يوم السبت باستثناء  وهو يوم راحة توراتي السبت يوم اليوم السابع من األسبوع هو

ومن الطقوس المركزية في مراعاة السبت القراءة الصباحية في الكنيس للفصل ،العبادة أو الحفاظ على الحياة والصحة

صالة أكتوبر / تشرين األول( وهي وقت لل-األيام المقدسة العالية )تراعى في أيلول / سبتمبرواألسبوعي من التوراة،

   )روش هشناه( اليهودية الجديدة،أول األيام العشرة المكرسة لمحاسبة النفس ويسجل يوم رأس السنة،واالستبطان

 .يوم كيبور بصوم يوم الغفران والمنتهية

 يحيي الذي بيساح() الفصح عيد وهي توراتي مصدرها  اليهودية الدينية السنة في الثالثة الرئيسية واالحتفاالت

 عيدو،سيناء جبل على القوانين نزول ذكرى ويحيي،شفوعوت() األسابيع مصر،وعيد من والخروج النجاة ذكرى

 (40). الصحراء في اإلقامة لذكرى إحياء (سوكوت)  المظلة

 

 

 

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheHistoryOfTheJewishPeople/TheHistoryInBrief/Pages/biblical%20times.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheHistoryOfTheJewishPeople/TheHistoryInBrief/Pages/biblical%20times.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/JewishHolidays/Pages/shabbat.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/JewishHolidays/Pages/shabbat.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/JewishHolidays/Pages/sukot.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/JewishHolidays/Pages/sukot.aspx


 .نيةارالنصالديانة المسيحية او-خامسالمبحث ال

 الديانة النصرانية:-اوال

ِ هَُو اْلُهَدىَٰ ۗ)-2  َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءهُْم بَْعَد َولَْن تَْرَضىَٰ َعْنَك اْليَُهوُد َواَل النََّصاَرىَٰ َحتَّىَٰ تَتَّبَِع ِملَّتَُهْم ۗ قُْل إِنَّ هَُدى َّللاَّ

ٍ َواَل نَِصيرٍ الَِّذي َجاَءكَ  ِ ِمْن َوِلي   .120-*البقرة( ِمَن اْلِعْلِم ۙ َما لََك ِمَن َّللاَّ

ِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِههِ )-3
ِ ۖ ذََٰ ِ َوقَالَِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ ْم ۖ يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا َوقَالَِت اْليَُهوُد عَُزْيٌر اْبُن َّللاَّ

ُ ۚ أَنَّىَٰ يُْؤفَكُونَ   .30-*التوبة(ِمْن قَْبُل ۚ قَاتَلَُهُم َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوَعِملَ )-4 ابِئِيَن َمْن آَمَن بِالِلَّ ا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ َصاِلحا

 .62-*البقرة(َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف 

ا أَْو نََصاَرىَٰ ۗ تِْلَك أََمانِيُُّهْم ۗ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُ )-5 -ْم إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن*البقرةَوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن َكاَن ُهودا

111. 

ا أَْو نََصاَرىَٰ )-6  .135-*البقرة(تَْهتَُدوا ۗ قُْل بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاا ۖ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  َوقَالُوا كُونُوا هُودا

ا أَْو نََصاَرىَٰ ۗ قُلْ )-7 ُ  أَْم تَقُولُوَن إِنَّ إِْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْْلَْسبَاَط َكانُوا هُودا ۗ  أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَِم َّللاَّ

ا تَْعَملُونَ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ ۗ َوَما َّللاَّ ْن َكتََم َشَهاَدةا ِعْنَدهُ ِمَن َّللاَّ  .140-*البقرة(َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِلَك َوقَالَِت اْليَُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرىَٰ َعلَىَٰ َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرىَٰ لَْيَسِت اْليَُهوُد َعلَىَٰ َشْيٍء َوهُْم يَ )-1 
تْلُوَن اْلِكتَاَب ۗ َكذََٰ

ُ يَْحكُُم بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَ   .113-*البقرة(ْختَِلفُونَ قَاَل الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم ۚ فَالِلَّ

ِكْن َكاَن )-8 ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نَْصَرانِيًّا َولََٰ  .67-*ال عمران(َحنِيفاا ُمْسِلما

ما كان ابراهيم يهودي والنصراني،وان بينه وبين موسى وعيسى االف السنين،وكان ابراهيم مسلما موحدا 

 (41)هلل،واولى الناس به الذين اتبعوه وامنوا بما جاء به ابراهيم.

ِلَك َوقَالَِت اْليَُهوُد لَْيَسِت )-1
النََّصاَرىَٰ َعلَىَٰ َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرىَٰ لَْيَسِت اْليَُهوُد َعلَىَٰ َشْيٍء َوهُْم يَتْلُوَن اْلِكتَاَب ۗ َكذََٰ

ُ يَْحكُُم بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَ   .113-*البقرة(ونَ ْختَِلفُ قَاَل الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم ۚ فَالِلَّ

ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ )-8 ِكْن َكاَن َحنِيفاا ُمْسِلما
 .67-*ال عمران(َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نَْصَرانِيًّا َولََٰ

ولى ما كان ابراهيم يهودي والنصراني،وان بينه وبين موسى وعيسى االف السنين،وكان ابراهيم مسلما موحدا هلل،وا

 (41)الناس به الذين اتبعوه وامنوا بما جاء به ابراهيم.

 

 



 الديانة المسيحية:  -ثانيا

ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريَمَ )-1 َ يُبَش ِ ْنيَا َواْْلِخَرِة  إِْذ قَالَِت اْلَماَلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ َّللاَّ ا فِي الدُّ َوِجيها

بِينَ   .45-*ال عمران(َوِمَن اْلُمقَرَّ

ِكْن شُب ِ )-2
ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولََٰ هَ لَُهْمۚ  َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا َوقَْوِلِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرسُوَل َّللاَّ

 .157-*النساء(ِعْلٍم إِالَّ ات ِبَاَع الظَّن ِ ۚ َوَما قَتَلُوهُ يَِقيناافِيِه لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ ۚ َما لَُهْم بِِه ِمْن 

غضب هللا على الكافرين الذين قالوا ساخرين ومستهزئين انهم قتلوا المسيح عيسى،وفي الحقيقة لم يقتلوه وانما صلبوا 

المعرفة،وتشير االناجيل ان الذي شخصا غيره،فشتبه االمر عليهم،ولم يتيقنوا انه المسيع نفسه،النهم اليعرفونه حق 

سلمه الى الجند هو يهوذا االسخريوطي،والذي جعل لهم عالمة هي ان يقبله هو المسيح،فلما قبله شخص قبضوا عليه 

 (42)على اساس عيسى ولمنه ليس عيسى.

ِ إاِلَّ )-3 ِ َوَكِلَمتُهُ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْغلُوا فِي ِدينِكُْم َواَل تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ اْلَحقَّ ۚ إِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل َّللاَّ

ا لَ  ِ َوُرسُِلِهۖ  َواَل تَقُولُوا ثاََلثَةٌ ۚ اْنتَُهوا َخْيرا هٌ َواِحٌد ۖ سُْبَحاأَْلقَاَها إِلَىَٰ َمْريََم َوُروٌح ِمْنهُ ۖ فَآِمنُوا بِالِلَّ
ُ إِلََٰ نَهُ أَْن كُْم ۚ إِنََّما َّللاَّ

ِ َوِكيالا   .171-*النساء(يَكُوَن لَهُ َولٌَد ۘ لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِضۗ  َوَكَفىَٰ بِالِلَّ

يا معشر االنصار التتجاوزوا حدود هللا في دينكم،فتدعوا الوهية عيسى وهو عبدهللا ورسوله،فلماذا التقولون الحق 

حانه وتعالى،ولماذا تقولون الزور والبهتان والباطل ان عيسى ابن هللا وهو ليس في هذا االمر،كما اخبر هللا سب

كذلك،وهو كلمة من هللا سبحانه وتعالى القاها هللا على جبريل،وجبريل نفخ بها في جسم مريم الطاهرة،فامنوا بما 

ح ومريم،واتحدوا وصاروا اخبر هللا به،وصدقوارسله موسى وعيسى ومحمد،وال تقولوا ان االله ثالثة،هللا والمسي

اله واحد،وهذا كذب وزور،هللا واحد احد ال اله غيره،ولم يكن له شريك،وانتهوا عن قول الكذب الثالثة االب 

واالبن وروح القدس،هللا واحد الشبيه له في صفاته سبحانه وتعالى،والذي بيده ملكوت السماوات واالراضين 

مكان وزمان الشريك له،وكفى باهلل وكيال وحسيبا،يحاسب الناس على السبع وما بهما،فهوا يدبر االمر في كل 

 (43)اعمالهم واقوالهم في الخير او الشر.

بُوَن ۚ َوَمْن َيْستَْنِكْف َعْن ِعبَ )-4 ِ َواَل اْلَماَلئَِكةُ اْلُمقَرَّ ا لِِلَّ فََسَيْحُشُرهُْم اَدتِِه َويَْستَْكبِْر َلْن يَْستَْنِكَف اْلَمِسيُح أَْن يَكُوَن َعْبدا

 .172-*النساء(إِلَْيِه َجِميعاا

ِ َشْيئاا إِنْ )-5 َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم ۚ قُْل فََمْن يَْمِلُك ِمَن َّللاَّ أََراَد أَْن يُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم  لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

هُ َوَمْن فِي اْْلَْرِض  ُ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيءٍ َوأُمَّ ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۚ يَْخلُُق َما يََشاُء ۚ َوَّللاَّ (  قَِديرٌ َجِميعاا ۗ َولِِلَّ

 .17-*المائدة



 لقد كفر الذين قالوا من النصارى ان هللا هو عيسى ابن مريم،وهو عبدهللا ورسوله،قل لهم يا رسول هللا من يمنع هللا

اذا اراد هالك عيسى وامه،ويهلك من في االرض جميعا،اليستطيع احد من منعه،هللا خالق كل شيء هو الواحد االحد 

 (44)بيده امر كل شيء،فهو يخلق ما يشاء،وعيسى عبدهللا ورسوله،وهللا على كل شيء قدير.

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن مَ )-6 َ َرب ِي َوَربَّكُْم ۖ إِنَّهُ َمْن لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ ْريََم ۖ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْعبُُدوا َّللاَّ

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر ۖ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ  َم َّللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ  .72-*المائدة(يُْشِرْك بِالِلَّ

يقَةٌ ۖ َكانَا يَأْكاَُلِن الطَّعَاَم ۗ اْنظُ َما اْلَمِسيُح )-7 هُ ِصد ِ سُُل َوأُمُّ ْر َكْيَف نُبَي ُِن َلُهُم اْبُن َمْريََم إاِلَّ َرسُوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

 .75-*المائدة(اْْليَاِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّىَٰ يُْؤفَكُونَ 

ِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِهِهْم ۖ يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا  َوقَالَِت اْليَُهوُد عَُزْيٌر اْبُن َّللاَِّ )-8
ِ ۖ ذََٰ َوقَالَِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ

ُ ۚ أَنَّىَٰ يُْؤفَكُونَ   .30-*التوبة(ِمْن قَْبُل ۚ قَاتَلَُهُم َّللاَّ

% من 31،أي بنحو مليارين وربع مليار شخص 2015عام   اذ يقدر عددهمالمسيحية أكثر الديانات أتباًعا،وتعد 

لى ظهور إلة أدت وقد مّرت المسيحية منذ نشأتها بعدد من األحداث التاريخية الفاص، سكان الكرة االرضيةإجمالي 

  وبمميزات مختلفة عما قبلها. فرق جديدة

 :الفرق بين المسيحية والنصرانية -ثالثا

 الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ) :السالم في القرآن والسنة النصارى، قال سبحانه وتعالىوقد أطلق على أتباع عيسى عليه 

ِ َوالْ  ابِئِيَن َمْن آَمَن بِالِلَّ ا فَلَُهْم أَْجُرهُْم عِ ِر َوَعِمَل صَ  اْْلخِ يَْومِ َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ْنَد َرِب ِهْم َواَل اِلحا

 .62-البقرة*(هُْم َيْحَزنُونَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل 

. يمجسانه نه أووفي السنة قوله صلى هللا عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرا

 .فينصرانه نسبة إلى النصرانية،والمنتسبون إليها يسّمون نصارى

لمسيحي ابين  اً بوجود فرق جوهريإنَّ المتأمل في كتابات الدارسين للنصرانية والمسيحية يدرك أن ثمة إجماع

قيقيين تباع الحلى األوالنصراني، لكن االختالف بين المهتمين بقوة في المسألة يبدأ عند تحديد التسمية التي تصدق ع

 :ويمكن حصر الموقف من المسألة في اتجاهين،لنبي هللا عيسى ابن مريم عليه السالم

يستدلون ليه السالم، والنصارى هم األتباع الحقيقيون لنبي هللا عيسى ع يرى أصحاب هذا االتجاه أن :االتجاه اْلول-1

ْنهُ اْسُمـهُ اْلَمِسيُح ُرِك بَِكـِلمَ  يُبَِش  إِْذ قَالَِت اْلَماَلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ َّللاََّ :)بشهادة القرآن الكريم عند قوله تعالى يَسى اْبُن عِ ٍة ِم 

ْنيَا ا ِفي الدُّ بِيَن * َويَُكِل مُ  َمْريََم َوِجيها اِلِحينَ ي اْلَمْهِد َوكَ اَس فِ  النَّ َواْْلِخَرِة َوِمَن اْلُمقَرَّ  .45- 44-مرانعآل *(ْهالا َوِمَن الصَّ

ي على لنصرانوتقوية للحجة يلفت أصحاب هذا االتجاه االنتباه إلى مسألة مفادها أن أهل اإلنجيل يفضلون صفة ا

رهم ى باعتبا للنصارنصاً يسمي أتباع السيد المسيح بالمسيحيين،بل ال تجد ذكراً إالجد في اإلنجيل ال يوالمسيحي حتى 

 .يمثلون أنصار عيسى عليه السالم وأتباعه الحقيقيين



لّدالالت سيح حقاً من اينطلق أصحاب هذا االتجاه لالستدالل على أن المسيحيين هم أتباع السيد الم :االتجاه الثاني-2

ً  ، فالمسيحي لغة تتضمن معاني االنتساب للسيد المسيح عليه السالم، كما أناللغوية للفظة المسيح يسين  من القسفريقا

أطلق  يين أنيفضلون اسم المسيحي على النصراني، وقد صرح القّس حموئيل مشرقي أنه من نكد الدنيا على المسيح

ود آمنت ن اليهصارى يطلق على فرقة معليهم منذ الفتح اإلسالمي اسم نصارى على خالف الحقيقة، ثم بين أن اسم ن

ا وله  آمنوقن حسب بعيسى عليه السالم، على أنه رسول المسيح المنتظر ال المسيح المنتظر، أما المسيحيون فهم الذي

 .بعيسى على أنه اإلله أو إله

باع جل سمى أتو عز والكلمة الحق في النصرانية هي ما جاءنا من هللا عز وجل في كتابه القرآن الكريم، فنجد أن هللا

 :المسيح عليه السالم

ِ ْن أَْنَصارِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَواِريِ يَن مَ ) تعالىكما في قوله حواريين: -أ  َحَواِريُّوَن َنْحُن أَْنَصارُ  قَاَل الْ ي إِلَى َّللاَّ

 .14 -الصف(*َّللاَِّ 

 ُكوا َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَُهمْ ِذيَن أَْشرَ وَد َوالَّ َمنُوا اْليَهُ آأََشدَّ النَّاِس َعَداَوةا ِللَِّذيَن لَتَِجَدنَّ ) :مؤمنين من النصارى: قال تعالى-ب

ةا ِللَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى ذَِلَك بِأَنَّ مِ  ذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل ُروَن * َوإِ اناا َوأَنَُّهْم اَل يَْستَْكبِ ِسيَن َوُرْهبَ  قِِس يْنُهمْ َمَودَّ

ا َعَرفُوا ِمَن  سُوِل تََرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ -المائدة*(اِهِدينَ آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّ  لُوَن َربَّنَا يَقُوْلَحِق  اإِلَى الرَّ

84 -85.(45)  

 واوجه االختالف بينها. المسـيحيةالعبادات والطقوس  مذاهب -المبحث السادس 

 مذاهب العبادات:-اوال

يد ت والتقاللعباداتتميز الديانة المسيحية عن غيرها انها تضم عدة مذاهب تختلف عن بعضها في العديد من الطقوس وا

 ومن اهم تلك المذاهب ما يأتي:

  كس :واْلرثوذ -1

 ي من شرقرقيين أالشرقيين وأتباعها من الروم الشوتسمى كنيستهم بالكنيسة الشرقية أو اليونانية أو كنيسة الروم 

وما سنة نيسة رأوربا كروسيا ودول البلقان واليونان،مقر الكنيسة األصلي مدينة القسطنطينية بعد انفصالها عن ك

  .ةويتبع هذا المذهب الكنيسة المصرية واألرمن وأتباع هذا المذهب يقتربون من ألف مليون نسم،م1054

يرية ت التبشالحمال في الفترة المبكرة واجهت أكثر الكنائس المشرقية اضطهاًدا على يد الكاثوليك،كما استهدفتهمو

 جاء عام ا، حتىفي القرون األخيرة،إلى جانب تأثير المد اإلسالمي، وقد خلق هذا وغيره شيئًا من العزلة بينه

 .ونمية التعاهم وحتأعادوا التأكيد على واحدية معتقد اذ ،واجتمع اآلباء في أديس أبابا العاصمة اإلثيوبية،1965

أثير تيل،مثل األرثوذكسية المشرقية التبشير بنشاط في عدة مراحل من تاريخها الطو اصحاب الكنيسة مارسوقد 

طة نشفة في األالطائ كما تميزت باالنغماس الكبير ألفراد ،الكنيسة القبطية الكبير في منطقة أعالي النيل والنوبة

ع رأب الصدثيثة لحوشهدت العقود األخيرة جهوًدا دبلوماسية كبيرة وممتدة لهذه الكنائس، منها محاوالت ،الكنسية

 .بينها وبين الكنائس الخلقيدونية



 أدى ذلك إلى أن مّكنتها بالفعل من االنضمام إلى مجلس الكنائس العالمي، بعد تخلصها من وصمة الهرطقة الكاثوليكيةو

،وتوقيعه مع البابا تواضروس الثاني اتفاقًا يلغي 2017بزيارة البابا فرنسيس إلى مصر عام  وت ّوجت هذه الجهود،

 .لراغب في االنتقال بين الكنيستينالحاجة إلى إعادة المعمودية للمسيحي ا

وتَقَبل المتزوجين ،ال تؤمن الكنائس المشرقية بسلطة روحية منفردة  مثل الكاثوليك  بل يرأس كال منها بابا مختلفاذ 

 في السلك الكهنوتي لكنها ال تسمح بالزواج بعد الترسيم،وتسمح بالطالق لعلة الزنا فقط، لكنها ال تبيح الزواج بالمطلَّقين

 .مليون مسيحي 60 يقترب عدد الطائفة المشرقية من،ووال الزواج من خارج الطائفة

 الكاثوليك : -2

 في الشرق ة روماأ طِلقت تاريخًيا على أتباع كنيس ،تعني عام أو جامعوكاثوليك لغة كلمة مشتقة من أصل يوناني، 

س رثوذكألا ة لقبوالغرب، لكن بعد االنقسام الكبير احتفظت الكنيسة الغربية باللقب، بينما فضلت الكنيسة الشرقي

 .بمعنى اإليمان القويم

ي العقد فاني اطور الرومينسب الكاثوليك كنيستهم إلى القديس بطرس الرسول تلميذ المسيح الذي صلبه نيرون اإلمبرو

ك كنيسة كم ذللكن ليس االنتساب إلى بطرس الرسول شرفيًا فحسب بل تصبح الكنيسة الكاثوليكية بح،السابع ميالدًيا

 إلنجيلصوص ارسولية، يمتلك أساقفتها أسراًرا متوارثة يرجع أصلها إلى المسيح الذي منحها تالميذَه بحسب بعض ن

دت هذه األسرار بشكل،و ّدِ لمسكوني سنة ، ثم أ علنت بالئحة رسمية في مجمع ليون ا12نهائي في مطلع القرن الـ ح 

 :وعدد األسرار الكنسية سبعة، هي ،م1274

 .يصير به الشخص تابعًا للمسيح وفرًدا بكنيسته ،سر المعمودية- 1

 .قدسباستخدام زيت الميرون المقدس، يختم اإليمان وتكتمل موهبة الروح ال :سر التثبيت- 2

مر لخبز والخاول ااإلفخارستيا، طقس مرتبط بالعشاء األخير، يكتمل به االتحاد بالمسيح، عبر تن :سر التناول- 3

 .اللذْين يتحوالن بالسر إلى جسده ودمه

 .يسترد به التائب النعمة المفقودة بسبب الذنب، ويغفر له :سر اإلعتراف- 4

 .يمسح فيه المريض المقبل على الموت :سر المسحة األخيرة- 5

 .يرسم ويعين به الشمامسة والكهنة واألساقفة :سر الكهنوت- 6

 .يجمع بين الرجل والمرأة برباط مقّدس :سر الزواج- 7

تقع داخل إيطاليا،ويحكمها البابا و مساحةو دولة الفاتيكان أصغر الدول مقر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هان 

 1.28رسمًيا قد تجاوز أن عدد الكاثوليك  أعلن الفاتيكان ،2015وفي عام  ،فرنسيس،الذي يؤمن الكاثوليك بعصمته

تسمح الكنيسة بزواج الكهنة مطلًقا،وال بالطالق، وإن كانت  وال،% من تعداد البشر17.7مليار شخص، وهو ما يمثل 

 .تسمح بالتفريق

تسمى كنيستهم بالكنيسة الغربية وتتكون في الغرب من الالتين في بالد إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال و

اع في أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقية وآسيا ويدعون أن مؤسسهم هو بطرس الرسول كبير ،ولها أتب

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/04/29/catholic-orthodox-difference-baptism-pope-francis-pope-tawadros
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/04/29/catholic-orthodox-difference-baptism-pope-francis-pope-tawadros
https://www.oikoumene.org/en/church-families/orthodox-churches-oriental
https://www.oikoumene.org/en/church-families/orthodox-churches-oriental
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/06/170406e.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/06/170406e.html


الحواريين،وأن بابوات روما خلفاؤه ،وتدعي أنها أم الكنائس ومعلمتها،وتتبع النظام البابوي ويرأسه البابا ولمجمع 

ألن البابا خليفة بطرس تلميذ المسيح ووصيه، ،يةالكنائس الحق في إصدار إرادات بابوية،هي في نظرهم إرادات إله

 .لذا كانت إراداته ال تقبل المناقشة أو الجدل ،فهو من ثم يمثل هللا

   :البروتستانت-3 

الخضوع ألحد آخر  ويفهمونه بأنفسهم دون وتسمى الكنيسة اإلنجيلية بمعنى أن أتباع تلك الكنيسة يتبعون اإلنجيل

 .باإللهام في رجال الكنيسة أو طائفة أخرى،وال يعتقدون

 800 المذهب البروتستانتي ثاني أكثر المذاهب المسيحية أتباًعا، حيث ي قّدر عدد من يدينون به حول العالم بنحو

األكثر انقساًما بين عدة كنائس ومذاهب. بدأ المذهب مع حركة اإلصالح التي تزعمها القس األلماني ، كما أنه مليون

مارتن لوثر، وهي حركة لم تكن تقصد إلى رفض الكاثوليكية برّمتها، وإنما سعت إلى اإلصالح من داخل الهيكل 

 .الكنسي

لفساد انامي ة في صراعات سياسية وسلطوية، وتوقد أشعل شرارة هذه الحركة تورط الكنيس،لكنها قوبلت برفض تام

إذ إلصالحية،ركة اكانت ألمانيا حاضنة هذه الح،المالي واإلداري داخلها،ولعّل صكوك الغفران من أشهر هذه القضايا

 .تحمس لها األمراء الراغبون في التخلص من منافسة الكنيسة وروما

عاشر يو اللمارتن لوثر الذي خاض معركة طويلة،حتى إن  ويرجع الفضل األكبر في انتصار هذه الحركة إلى صمود

ط الحمراء، بسبب بعد تجاوزه الكثير من الخطو م1521بابا الكنيسة الكاثوليكية أصدر قراًرا بحرمانه كنسًيا عام 

خرى أأي لغة  ه إلىكتاباته الالهوتية الثورية وترجمته لإلنجيل الذي يدرسه كهنة الكنيسة بالالتينية،ويحظر ترجمت

 .إلى األلمانية، وانتشارها بين األوروبيين بفضل الطباعة

لكالفينية( كانية، وانجليأما عن أسرار الكنيسة، فتعتمد الكنائس البروتستانتية الكالسيكية )مثل الكنيسة اللوثرية، واأل

ين فقط من األسرار الكاثوليكية السبعة، هما التعميد والتناول ر الطقوس تانت لسائروتسر البلكن هذا ال يعني إنكا ،سرَّ

 .ارثةأو أهدافها، مثل الزواج! بل تزعم أنها ال تجد في الكتاب المقدس ما يجعلها أسراًرا كنسية متو

ن يجب يك. لككذلك تختلف النسخة البروتستانتية من الكتاب المقدس لرفضهم بعض األسفار المعتمدة لدى الكاثول

يها من لخالص، وفجيش ا س البروتستانتية، فبعضها ال يؤمن بالسّرين السابقين مثلالتنبيه إلى التنوع الكبير في الكنائ

  (46)(.ال تقبل تعميد األطفال )الكنيسة المعمدانية

  االخرى: الطوائف المسـيحية-ثالثا

  :الطوائف اآلتية تتبع الكنيسة الكاثوليكية وإن لم تكن تتبعها فى طبيعة المسيح ومشيئتهتعد 

النسطورية: وقد تطورت في اعتقادها حتى وصلت إلى أن المسيح فيه أقنومان وطبيعتان والتصقا وصار منهما  -أ

  .رؤية واحدة

  .المارونية: وتعتقد أن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو إرادة أو مشيئة واحدة -ب

 .اسة الكاثوليك عليهمئالسريان: ويعتقدون أن المسيح ذو طبيعة واحدة كمسيحى مصر، لكنهم يعترفون بر -ت

http://www.patheos.com/blogs/davearmstrong/2016/02/33000-protestant-denominations-no.html
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 (يبين المذاهب المسيحية وفروعها1-16المخطط رقم)

 

 

   المسيحية بين المـذاهب تالفأوجه الخ-رابعا

 : اإلله  1-

 . الجوهر،متميز كل منهم في الخواصتعتقد األرثوذكسية بإله واحد ذى ثالثة أقانيم متساوية في -أ

تختلف شهود يهوه فيعتقدون أن التثليث عقيدة وثنية ثبتت للمسيحية في القرن الثاني،وفرضها قسطنطين بالقوة  -ب

 . ،وهي بدعة شيطانية ضد هللا

 : االبن و الهوته  2-

الهوت اآلب وأزليته مثله ، فهو مولود من اآلب واألرثوذكسية بأن االبن الهوته هو  والبروتستانتية وتتفق الكاثوليكية -أ

 . ومساٍو لآلب في الجوهر

وتختلف األدفنتست بأن المسيح هو رئيس المالئكة ميخائيل،لكنه ليس مالكاً، ليس هو هللا بطبيعته،بل كان نائباً عنه -ب

 .في الخلق

 . باشرة من هللاوتختلف شهود يهوه: فتعتقد بأن يسوع كان إنساناً كامالً ولد بشرياً م-ت 

 : طبيعته ومشيئته 3-

إذ لم يعد له طبيعتان منفصلتان بعد ،تعتقد األرثوذكسية باتحاد الهوته مع ناسوته بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير-أ

 . االتحاد

 . يختلف الكاثوليك والبروتستانت مع األرثوذكس فيعتقدان أن االبن له طبيعتان ومشيئتان متميزتان-ب

 : روح القدسال  4-

 . تعتقد األرثوذكسية أنه منبثق من اآلب -أ

 . يختلف الكاثوليك والبروتستانت فتعتقدان أنه منبثق من اآلب واالبن-ب

 : اإليمان واألعمال 5-

 . يعتقد األرثوذكس بأن الخالص باإليمان بالمسيح رباً ومخلِّصاً،والتوبة عن الخطيئة،واألعمال الصالحة طول العمر-أ 



 . يختلف البروتستانت فيعتقدون بأن اإليمان يكفي وال أهمية لألعمال-ب 

 : الممارسات اإليمانية- 6

 . تعتقد األرثوذكسية بالمعمودية والتناول واالعتراف كوسائط نعمة الزمة للخالص-أ

 . يهوه والسبتيون يختلف البروتستانت ويعتقدون بعدم أهمية هذه الممارسات اإليمانية ويتفق معهم األدفنتست وشهود-ب

 : الكتاب المقدس 7-

 . يعتقد األرثوذكس بالكتاب المقدس بأسفاره الستة والستين بعهديه القديم والجديد مضافاً إليها األسفار القانونية الثانية-أ

 .يختلف البروتستانت فال يؤمنون بقانونية األسفار الثانية وال يعتبرونها موحى بها-ب

ؤمنون بأن جميع األسفار القانونية األولى والثانية خاطئة ومحرفة وقد أعادوا طبع الكتاب ويختلف شهود يهوه في-ت

 . المقدس بطبعة سموها بالطبعة المنقحة وغيَّروا فيها الكثير عن الكتاب المقدس الذي عند األرثوذكس

 : األسرار 8-

 . تحت عالمات منظورة الزمة للخالصيتفق األرثوذكس والكاثوليك بأنها نعم غير منظورة ت عَطى للمؤمنين -أ

 . يختلف البروتستانت واألدفنتست بأنها ال أهمية لها ويمكن الخالص بدونها-ب

 . يختلف شهود يهوه بأنهم ال يؤمنون بها -ث

 : المعمودية 9-

 . يتفق األرثوذكس والكاثوليك بأنها سر مقدس يدخل به اإلنسان حظيرة اإليمان-أ

ً يختلف البروتستانت و-ب  . يعتبرونها بأنها ليست سراً مقدسا

 (: )الميرون زيت ي دَهن به الجسم الميرون-  10

 . يتفق األرثوذكس والكاثوليك بأنها سر ينال به المؤمن موهبة الروح القدس-أ

 . يختلف البروتستانت واألدفنتست وشهود يهوه فال يؤمنون به-ب

 : التناول 11-

بتحول الخبز لجسد  ،سر يأكل فيه المسيحي جسد المسيح ويشرب دمه الحقيقي يتفق األرثوذكس والكاثوليك بأنه-أ

 . المسيح والخمر إلى دمه

 . ويختلف البروتستانت واألدفنتست فال يعترفان بتحول الخبز والخمر لجسد ودم المسيح-ب

 : الزواج والطالق  12-

وال  ،أوالطائفة المذاهبأوطلقات أو بمختلفي الديانة تعتقد األرثوذكسية بأنه ال طالق إال لعلة الزنا وال زواج بالم-أ

 . زواج إال عن طريق الكاهن ويجوز التفريق بين الزوجين إذا خرج أحدهما عن اإليمان باألرثوذكسية

لو كان لعلة الزنا،وتكتفي بالتفريق الجسمانى بين الزوجين ،ويجوز يختلف الكاثوليك فيعتقدون بعدم الطالق حتى  -ب

 . الزواج بين المسيحي وغير المسيحي وبين الكاثوليكي وغيره من المسيحيين

 . ويختلف البروتستانت فال يعتبرونه سراً مقدساً بل هو ارتباط دنيوى وال عالقة للجسد باهلل -ت

https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=17472


 : الكهنوت- 13

 . والكاثوليك باالعتراف بالكهنوتيتفق األرثوذكس -أ 

 . يختلف البروتستانت واألدفنتست وشهود يهوه فال يعترفون بالكهنوت-ب

 : العذراء-  14

لدت بالخطيئة وتطهرت عند بشارتها بالميالد وتكرمها الكنيسة وتتشفع بصلواتها وتعيد لها -أ يعتقد األرثوذكس بأنها و 

 .  جسدتذكارات عديدة ويعتبرونها أم هللا ال

لدت بال دنس الخطيئة وتتشفع بقلبها عدة مرات لنيل الغفران-ب  . يختلف الكاثوليك ويعتقدون أنها و 

ويختلف البروتستانت،فتحتقرها بعض طوائفها،فينكرون عليها لقب أم هللا، كما ينكرون دوام بَتولّيتها بعد والدتها  -ت

 . للمسيح

انية وضيعة،وتكريمها تعليم شيطانى وتسميتها بأم هللا تجديف ضد هللا ويختلف شهود يهوه فيعتبرونها امرأة عبر-ث

 . ال يدعمه الوحي اإللهي،وهذا االعتقاد حسب كتابهم المقدس

 : الشفاعة-  15

 . البروتستانت ال تعترف بشفاعة للعذراء أو المالئكة والقديسين-أ 

 . على هللا أما شهود يهوه فيقولون بأن الشفاعة التوسُّلية كفر وتجديف-ب

 : الصوم  16-

 . بعدم االعتراف بالصوم إطالقاً  األخرى المذاهب يختلف شهود يهوه مع-أ

 : اليوم المقدس للرب  17-

 . المقدسيتفق األرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بأن يوم األحد هو اليوم -أ

 . ويختلف األدفنتست فيعتقدون أن السبت هو اليوم المقدس -ب

 . ويختلف شهود يهوه بأنه اليوم مقدس للرب -ت

 : الصالة-  18

 . يتفق األرثوذكس والكاثوليك بالقداس اإللهي -أ

يد نحو الشرق يختلف البروتستانت فيعتقدون بأنه ال قداسات، بل هي صلوات تعبدية بال رشم الصليب وبدون تق -ب

 . وبغير ترديد للصالة الربانية

 أما شهود يهوه فيمتنعون عن الصالة ولوعلى انفراد .  -ت

 : الحكم على إيمانهم19-

 (47).كل طائفة تكفر األخرى وتصف األخرى بالزندقة والمروق والخروج من اإليمان

 ة.المسيحي طقوس الديانةشعائر و -المبحث السابع

 تنفي ان عيسى اله:اْليات التي -اوال
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،او يسى هو هللامن يدعي ان عالمشركين وكل ه كذب فيها انزل هللا على رسوله محمد عليه الصالة والسالم آيات عد

 ابن هللا او شريك هللا،كما في قوله تعالى: 

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم ۚ قُْل فََمنْ )-1 ِ َشْيئاا إِْن أََراَد أَْن يُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم  لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ يَْمِلُك ِمَن َّللاَّ

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۚ يَْخلُُق َما يََشاءُ  هُ َوَمْن فِي اْْلَْرِض َجِميعاا ۗ َولِِلَّ ُ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيٍء قَِديرٌ  َۚوأُمَّ (  َوَّللاَّ

 .17-ئدة*الما

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم ۖ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْعبُ )-2 َ َرب ِي َوَربَّكُْم ۖ إِنَّهُ َمْن لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ ُدوا َّللاَّ

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ  َم َّللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ  .72-*المائدة(َوَمأَْواهُ النَّاُر ۖ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ يُْشِرْك بِالِلَّ

هٌ َواِحٌد ۚ َوِإْن لَْم يَنْ )-3 ٍه ِإالَّ إِلََٰ
َ ثَاِلُث ثاََلثٍَة ۘ َوَما ِمْن إِلََٰ ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُرولَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ ا تَُهوا َعمَّ

 .73-*المائدة(ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 

ِ إاِلَّ اْلَحقَّ ۚ إِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى ا)-4 ِ َوَكِلَمتُهُ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْغلُوا فِي ِدينِكُْم َواَل تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ ْبُن َمْريََم َرُسوُل َّللاَّ

هٌ َواِحٌد ۖ سُ أَْلقَاَها إِلَىَٰ َمْريََم َوُروٌح ِمْنهُ ۖ 
ُ إِلََٰ ا لَكُْم ۚ إِنََّما َّللاَّ ِ َوُرسُِلِهۖ  َواَل تَقُولُوا ثاََلثَةٌ ۚ اْنتَُهوا َخْيرا ْبَحانَهُ أَْن فَآِمنُوا بِالِلَّ

ِ َوِكيالا   .171-*النساء(يَكُوَن لَهُ َولٌَد ۘ لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِضۗ  َوَكَفىَٰ بِالِلَّ

يقَة  ۖ َكانَا يَأْكََُلِن الطَّ مَ )-5 هُ ِصد ِ سُُل َوأُمُّ  عَاَم ۗ اْنظُْر َكْيَف نُبَي ُِن لَُهُم ا اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إَِّلَّ َرسُول  قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

 .75-*المائدة(اْْليَاِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّىَٰ يُْؤفَكُونَ 

ُ يَا ِعيسَ )-6 ِ ۖ قَاَل سُْبَحانََك َما يَكُ إِْذ قَاَل َّللاَّ َهْيِن ِمْن ُدوِن َّللاَّ َي إِلََٰ وُن ِلي أَْن ى اْبَن َمْريََم أَأَْنَت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُم ِ

ۚ  إِْن كُْنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ ۚ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َواَل أَْعلَُم َما  ٍ ُم اْلغُيُوبِ أَقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحق  ( فِي نَْفِسَك ۚ إِنََّك أَْنَت َعالَّ

 .116-*المائدة

ِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِههِ )-7
ِ ۖ ذََٰ ِ َوقَالَِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ ْم ۖ يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا َوقَالَِت اْليَُهوُد عَُزْيٌر اْبُن َّللاَّ

ُ ۚ أَنَّىَٰ يُْؤفَكُونَ ِمْن قَْبُل ۚ   .30-*التوبة(قَاتَلَُهُم َّللاَّ

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا إاِلَّ ِليَ )-8 هَ إِالَّ اتََّخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ا ۖ اَل إِلََٰ ا َواِحدا ها

ْعبُُدوا إِلََٰ

ا   .31-*التوبة(يُْشِركُونَ هَُو ۚ سُْبَحانَهُ َعمَّ

ِ أَْن يَتَِّخَذ ِمْن َولٍَد ۖ سُبْ )-9 ِ الَِّذي فِيِه يَْمتَُروَن*َما َكاَن لِِلَّ ِلَك ِعيَسى اْبُن َمْريََم ۚ قَْوَل اْلَحق 
ا فَِإنََّما ذََٰ َحانَهُ ۚ إِذَا قََضىَٰ أَْمرا

 .35-34-*التوبة(يَقُوُل لَهُ كُْن فَيَكُونُ 

 : ةالمسيحيديانة المعتقد في ال-ثانيا



هو هوهللا و لمسيحاوتعد هذه العقيدة هي ركن عقائد المسيحيين،وهي اعتقادهم أن ،ألوهية المسيح والثالوث األقدس-1

 ية تعنيلمة يونانقنوم كوأنهم ثالثة أقانيم،واأل ،الروح القدسو االبنوابن هللا،وأنهم ثالثة شركاء منسجمين ومتحابين 

  .المتشخصاوالمتميز 

ال يعتقد اب !ووهي اعتقاد المسيحيين بأن الحساب في اآلخرة سيكون للمسيح، فهو قسيم الثواب والعق،الدينونة-2

ى تحولون الة وسيالمسيحيون بوجود جنة وال نار،بل يؤمنون بأن المؤمنين بالمسيح سيكونون في اآلخرة مثل المالئك

 .في قعر الهاوية،وهي الموت األبدي أرواح تجلس مع هللا المسيح،وأما الكفار فإنهم سيهوون

نة ون بجفهم ال يؤمن ،وعلى كثرت فرق المسيحيين ويهمنا األساسية فإنهم ال يؤمنون بنعيم والبعث جسدي حسي

النار مسيح،وحسية،وال بنار حسية،بل نعيمهم روحي، فالجنة عندهم عودة الروح إلى جوار المخلص الفادي يسوع ال

ارقون غلكنهم ومع ذلك كتابهم يذكر وجود الخمر في ملكوت اآلخره و،عندهم هي الموت األبدي والتردي في الهاوية

 هم بشربذلك من اجل الهروب من صريح النصوص مثال إلى المسيح وهو يعدفي بحر التأويالت والرموز وما إلى 

ي فم جديدا به معكالخمر في الملكوت)واقول لكم اني من اآلن ال اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشر

                                           .                                                    29-26إنجيل متى ،ملكوت ابي

 ة أن هذانص بحج) يحاولون دائما الهروب من صريح ال،ولذلك أنا دائما أنظر إلى المسيحية على أنها ديانة الرموز

 ه(الت رمزيس بمعضيرمز لكذا مع أن كثير من تفسيرات اآلباء األولين تنكر التفسير بالرمز ألن هللا ال يتعبد النا

جز عن هللا عا ك وكأنتهم هي ديانة األحالم )فكثيرا ما يرددون أنهم يرون قديسين في مناماتهم وما إلى ذلوأيضا ديان،

أدمغتهم لعبه بووهذا من مكر الشيطان به وتجنيده لهم ،إظهار حجته من خالل كلماته فيضطر أن يظهر في المنام لهم

ياء عيه العمد التبطالما اجتهد وبحث وقرأ وتحرر من قيو ولن يضل طالبه،في مناماتهم فالحق له نور إلى يوم القيامة

 .والخرافات البلهاء وهللا نسأل أن يشرح صدرونا للحق

 :أما بالنسبة لليهود، فهم طوائف، لكنهم في باب الجزاء العقاب والثواب طائفتان

 .طائفة تنكر البعث بعد الموت أصال-أ

 . عةبالجزاء والحساب وهو ما يمكن تسميته بالرج طائفة ترى أن الجنة هي على أرضنا هذه وتؤمن-ب

 .ملحوظة مهمة:الكتاب المقدس عند اليهود العهد القديم  ال يذكر أي شيء عن اليوم اآلخر

ن سيحييالصلب :يقدس المسيحيون الصليب،ألنه وبواسطة صلب المسيح كفرت خطايا البشر،والصليب عند الم-3

 .ية ومحبة هللاشعار يذكر بالخالص والكفارة من الخط

هذه  عدد وتختلف،الصالة :ليس فيها ال ركوع وال سجود، بل هي عبارة عن أدعية وتسابيح وترانيم وأناشيد-4

  الصلوات من طائفة الى أخرى

 . بقولياتكل الالصيام:وهو االمتناع عن الطعام الدسم وما فيه شيء من الحيوانات والدهون واالكتفاء بأ-5 

ياة ة في الحتها مرفهناك فرقة جعلت الصيام أربعين يوما ومنهم من جعل،تختلف من فرقة الى فرقة وطريقة أداء الصيام

 . ومنهم من جعلتها سبعة أيام



والروح  اإلبنالتعميد:وهو تغطيس المسيحي الجديد أوالمولود في ماء الكنيسة أو أي ماء ورشه بماء باسم اآلب و-6

 . القدس

س لروح القدريق ان الخطايا والذنوب،وتسمى عندهم بالوالدة الثانية أوالوالدة عن طوهذه كناية عن تطهير النفس م

 . بالحق والنار

 سقط عنياالعتراف:وهو اإلفضاء الى رجل الدين بكل ما يقترفه اإلنسان من ذنوب وخطايا وهذا اإلعتراف -7

لكثير من اها لها الغفران وكانت فكرة ابتداعوكانوا قد ابتدعوا فكرة صكوك ،المعترف العقوبة بل يطهره من الذنوب

ي فكنيسة األسباب وبموجب دفع مبلغ على حجم الخطيئة يتم غفران الذنب ومسألة شراء صكوك الغفران وطمع ال

دح ين أمتحأموال الناس كانت مشكلة تؤرق كل نصراني الن هذا يشكك في عقيدته ومصداقية كنيسته وصدق كوليس 

للرد  م تأسيسهاديثة تومسألة صك الغفران أصال مسألة ح ،لك المال يستطيع نقل األرواح إلى الجنةالمال قائال: من يمت

ودة كما اة موجعلى التناقض القائل بأن المسيحي الزال يرتكب الخطيئة بعد الخالص والفداء وال زالت اآلم الحي

س من يخلص الناللوحيد توارثه فأرسل هللا إبنه األنهم يعتقدون أن كل ألم يعانيه اإلنسان كان سببه خطيئة آدم الم،هي

ن الفداء إذخالص وهذه الخطيئة ولكنهم سقطوا في تناقض شديد فالمشاكل هي المشاكل واآلالم هي اآلالم فما قيمة ال

ه اآلالم تسبب لفقالوا نجعل خطيئة أصليه وهي التي تم محوها بالصلب وخطيئة فرعيه وهي التي يرتكبها اإلنسان و

 . سبحانك ربي هذا بهتان عظيم ،تاج إلى من يخلصه منهاويح

ن عندهم ألونه، العشاء الرباني:وهو عبارة عن خبز بال خميرة، وشراب خمر يقيم له النصارى قداسا معينا ثم يأكل-8

 ،فيه ختلطامن أكل هذا الخبز فكأنما أكل لحم المسيح،ومن شرب الخمر فكأنما شرب دمه،وعلى ذلك يكون المسيح م

كل لحوم ه يسمح بأكيف بولكن التساؤل هنا ألم يحّرم هللا سبحانه وتعالى على اإلنسان أكل الدم ف،وهوما يسمونه بالقربان

  (84).وبما أّن أكل الدم محّرم في العهدين القديم والجديد،بشرية، ناهيك عن لحم ودم اإلله ذاته

 الصالة:-لثاثا

 ةالمنسوب ألدعيةا من الغالب في ويختارونه،دعاء هي وإنما محدودة كيفية لها والليلة،وليس اليوم في صلوات سبع وهي

 عندهم ةوللصال،يمالقد العهد من المزامير في ذكروها السالم،كما عليه داود إلى المنسوبة السالم،أواألدعية عليه للمسيح

 :وهما فقط، شرطان

 .له عبادتهم في يكون ما رحأص عندهم،وهذا الواسطة ألنه المسيح باسم الصالة تقدم أن -1

 .العقيدة من وغيره بالتثليث الكامل اإليمان الصالة يتقدم أن-2

 يوم صالة الكنيسة،وأهمها في العامة الصالة البيت،ومنها في عائلية وصالة سرية، فردية صالة منها أنواع والصالة

ً  عليهم الكاهن يقرأ ،اذاألحد    نهاية يستمعون،وعند وقوف المقدس،والجميع بالكتا من غيرها من أو المزامير من شيئا

 .يؤمنون مقطع كل

 صليت (ومتى6/5) في متَّى ذكر الصالة،فقد على حضَّ  أنه المسيح عن يوردون النصارى أن هنا مالحظته يجدر ومما

 .الخفاء في أبيك إلى وصلِّ  بابك وأغلق مخدعك فادخل صليت فمتى أنت وأما،كالمرائين تكن فال



 بني صالة مثل يصلي كان السالم عليه المسيح أن يظهر الصالة،والذي لكيفية بيان السالم عليه المسيح عن ردي لم ولكن

 .إسرائيل بني من ألنهم الصالة يعرفون كانوا إسرائيل،وحواريوه

 اً دلي ساجالصالة:األصل عندهم في جميع الصلوات إنما هي الصالة الربانية،واألصل في تالوتها أن يتلوها المص

فهم في بين طوائ ف كبير،أوتكون بألفاظ منقولة أومرتجلة أوعقلية،بأن تنوي األلفاظ ويكون االبتهال قلبيًّا،وذلك على خال

   (48).عددها وطريقة تأديتها،ليس لها عدد معلوم مع التركيز على صالتي الصباح والمساء

 :فيها ودالالتها حسب عقيدتهم التي تتلىتفصيل ألوقات الصالة والنصوص  فيما يأتيو

الليل،  صالة المساء أو صالة الساعة السادسة هي صالة لشكر الرب الذي أعطى:صالة المساء )السادسة مساء-1

 ليكون سكنا وراحة من أتعاب النهار. 
   تيقظ ليجد نفسهواس صالة النوم وقاية من أخطار الليل ولربما رقد المرء دتع:(صالة الستار أوالنوم )التاسعة ليال -2

 .اإلنسان ن عمروفي هذه الساعة وضع يسوع في القبر،وفيها إشارة حسب الالهوتيين إلى آخر ساعة م،في عالم األبدية

ليلة آالم المسيح ليقوم المسيحيون بالصالة في منتصف الليل تخليدا :(صالة نصف الليل )الثانية عشرة منتصف الليل -3

ذرهم من مسيح حكما أن ال،وجنوده ليلتها،ويقوم بها المؤمنون طلبا للنجاة من الشريرالشيطانالذي أكثر من الصالة 

 .مجيء الرب المباغت ورغب إليهم الصالة الليلية

 سالملليل باتصلى صالة باكر في السادسة صباحا شكرا هلل الذي أجاز (:صالة باكر أو الصباح )السادسة صباحا -4

 ،وألنه أعطى النهار. 

مسيحيون تأمل الالصالة تتزامن مع الوقت الذي حكم فيه على يسوع بالموت بعد جلده،ولذلك ي:التاسعة صباحا صالة -5

 . ذلك عنهم لينجوا من يوم الدينونة الرهيب تحملهفي آالمه ويشكرونه ل

ه يحمدونه ألن فيهذه الصالة تخليدا لساعة صلب المسيح،فيتأملون في ذلك و دتع:)صالة الظهر )الثانية عشرة ظهرا -6

ء حلم أثنا أتاه وقد ورد أن بطرس،أرسل هذا األخير ليفتديهم من خطاياهم بزعمهم اذرمزية لمحبة هللا والمسيح لهم،

 صالته في هذا التوقيت.

لساعة ،وتوافق االظهر هذه الصالة في الساعة الثالثة بعدتصلى :صالة الثالثة بعد الظهر )الساعة التاسعة اإلنجيلية(-7

ارتعدت سرها والتاسعة حسب التوقيت اليهودي في اإلنجيل،ألنها ساعة ما بعد موت يسوع،فيها اضطربت المسكونة بأ

 .الخالئق، فيتأملون ذلك ويشكرونه لمحبته العظيمة نحوهم ويسألونه أن يخلصهم من الموت األبدي

الة صت بين ال تمر عليهم ثالث ساعا ،اذاألرثوذكس والكاثوليك في عدد اوقات الصالة كان عند ان ما مر ذكره

 .لواللي وصالة إال ويعودون للصالة مرة أخرى،وهكذا يرفعون قلوبهم إلى هللا بالصالة خالل فترات النهار

 :وأما البروتستانت، فقوانينهم كاآلتي

 .محدد الربانية ويجيزون الصالة بأية لغة وليس لها مقدارال يلتزم البروتستانت بالصالة -1



صليب بال م بالتال يؤمنون بالصلوات السبع وال محتوياتها،وهم يختارون ما يشاؤون من األدعية وتفتتح صالته -2

 .طهارة أو غسل من الجنابة

جود س والسيل في الكنائالصالة بلغة غير مفهومة وقد نهى البروتستانت عن اتخاذ الصور والتماث نرفضوي -3

حتاج إلى ومة تلها،مع العلم أنه قد ظهر في كنيسة كورنثوس أن البعض أثناء الصالة كان يتلفظ بكلمات غير مفه

ِلَساٍن الَ لَّم  بِ تَكَ يَ ألَنَّ َمْن :وهي تعبر عن استغراقهم في التأمل والصالة،وقد ورد هذا في رسالة كورنثوس ،ترجمة

وحِ َيتَكَ ي َكلِّم  النَّاَس  ،َولِكنَّه  بِالرُّ يمنع هؤالء البسطاء من التعبير  اٍر،وكان بولس البِأَْسرَ  لَّم  َبِل هللاَ، ألَْن لَْيَس أََحٌد يَْسَمع 

َس ِلي َمَحبَّةٌ، ِكْن لَيْ َماَلئَِكِة َولاِس َوالْ النَّ  عن إيمانهم إال أنه لم يشجع على هذا األمر،وكان يقول:ِإْن ك ْنت  أَتََكلَّم  ِبأَْلِسنَةِ 

.  (49)فَقَْد ِصْرت  ن َحاًسا يَِطنُّ أَْو َصْنًجا َيِرنُّ

  :الصيام-رابعا

 : المسيحية في الصيام تعريف-1

 يجبو،حيةص أوألسباب توفره عدم روحية،مثل ألسباب الطعام عن األمتناع إنه المسيحية في الصيام تعريف يمكن

 هللا. أجل من الجوع يكون للصيام،بحيث روحي دافع هناك يكون أن

 انواع الصيام:-2

 : عادة المسيحيون يمارسها أنواع ثالثة الصيام

 ثالث ةلمد لبانواأل والنبيذ اللحوم مثل فقط الشهي األكل عن المسيحيون يصوم النوع هذا وفي: الجزئي الصوم اْلول-أ

 فقط. أسابيع

 .الطعام الصلب والسوائل هذا هو الصيام الكلي باالمتناع عن: خارق سريع الثاني-ب

 لطاقةا من مزيدال رالعصي يعطيك ممتدة لفترة الصيام عند خاصة أوالعصير الماء عن صيامال: التام الصيام الثالث-ت

 غ.قابل للمضصلب الويقودك هذا النوع من الصيام إلى التجربة المتمثلة في حرمانك من الطعام ال،فقط الماء من أكثر

 :المسيحية في الصيام عن أمثلة-3

 نأ وقبل قدسالم والكتاب الروحانية إعطائه في هللا على االعتماد خالل من له الممنوحة بالقوة لالعتراف يسوع صام-أ

 دعوته. في يدخل

 القدس. انجدر اءبن إلعادة األذن على وللحصولاالله، له أعطاه الذي والفضل اإلله من والتوبة لالعتراف نحميا صام-ب

 بمعجزة. هللا وتدخل الشفاء أجل من وصام له تعرض الذي الظلم عنه يرفع أن هللا من داود بطل-ت

 البادتهم. الشريرة هامان مؤامرة سماعهم عند واليهود مردخاي صام-ث

 (50)وخ.الشي تعيين كيفية يعرفون والعبادة الصوم خالل ومن له، وتعهدها االله إلى لعبادتها الكنيسة صوم-د

 :في كنيسة القيامة في القدس المسيحية انةس الديطقو-خامسا

 تها.تضم كنيسة يوم القيامة في القدس المحتلة ست طوائف دينية  مسيحية متصارعة على ادار



 لطقوساويقوم رهبان من ست طوائف مسيحية بتنظيم ،كنيسة القيامة في القدس من أقدس األماكن المسيحية دتعو

دارة ية إلحول كيفية ممارسة الطقوس دفعت بهم إلى وضع الثقة في شخصية إسالم الدينية،غير أن النزاعات بينهم

 .شؤون مفتاح الكنيسة

لليل اتصف ففي من،في كل يوم قبل بزوغ الشمس تكون كنيسة القيامة في مدينة القدس قد شهدت عددا من القداساتو

لرابعة الساعة ا م بيندف،أما قداس الكاثوليك في قاويأتي بعدهم األرمن بنفس اله ،يقيم اإلغريق قداسهم بطقوسهم الخاصة

 دس ت عة في القدلقياميعود ازدحام الطوائف المسيحية المختلفة على هذا المكان المقدس إلى أن كنيسة ا،ووالسابعة صباحا

ة لى كنيسإ تمونين الذينوفيها يسكن أيضا ممثلو تلك الطوائف من الرهبان،،أهم كنيسة تاريخية للمسيحية والمسيحيين

لى افة إاإلغريق األورثودوكس والكنيسة الكاثوليكية وأقباط مصر واألرمن األورثودوكس وأورثدوكس سوريا،إض

 .الكنيسة الحبشية

ة فية ممارسأن كيوقلما يقوم الرهبان الستة بصالة جماعية لرعاياهم بسبب عدد من النزاعات الدينية والخالفات بش

ى لكنيسة إلتاح افقد ع هد بمف،تلك الخالفات إلى مشاجرات تتسم بالعنف بين هؤالء التتطور نولك،الطقوس المسيحية

قول ي ،والذيةمسيحيعائلتين مسلمتين، يمثلهما حاليا وجيه نسيبة الذي يؤكد ضرورة حياد المسلم تجاه كل الطوائف ال

لقيامة ت كنيسة اعتبرالن بيد اإلغريق ولو كا ،لو كان مفتاح الكنيسة في يد الكاثوليك العتبرت تلك الكنيسة كاثوليكية

 .القيام بصلواته هناك يستطيعكل شخص يمكنه الحضور و ،نحن محايدون ،إغريقية

نظيم ترام،وجب االحت ولتفادي النزاعات بين الرهبان الستة داخل كنيسة القيامة التاريخية التي يكن لها كل المسيحيين

 إلى عهد تعود التي(الوضع الراهن)قوق والواجبات،انطالقا من اتفاقيةالتعايش السلمي بين الرهبان عبر توزيع الح

ب لياس راهألب إاكما يشرح  ،فبموجبها يتم تنظيم مكان وزمان فعاليات الطقوس حتى ال تعم الفوضى،الدولة العثمانية

 .ن ومتىدس وأيالمقكما ت حدد االتفاقية من له الحق في تنظيم الطقوس الخاصة بالقبر ،الكنيسة الكاثوليكية هناك

أوقات القيام وبند،الصالحيات والواجبات الخاصة بأحقية دق أجراس الكنيسة  2000وتحدد االتفاقية التي تضم حوالي 

رام م يتم احتإن ل وقد ال تستبعد أعمال عنف بين األطراف في حال،بذلك ومن يقوم بتنظيف األجزاء المختلفة من الكنيسة

ات مخصصة ل أوقلراهب اإلغريقي هناك قبل أعوام قليلة بالصالة في مجال كنيسة القبر خالفعندما قام ا،تلك الضوابط

 (51).لألرمن فقط ،انهال عليه هؤالء بالضرب إلبعاده سريعا عن السرداب

  .الديانة المجوسية-ثامنالمبحث ال

 المجوس في القرآن الكريم:-اوال

ابِئِينَ  َهاُدوا َوالَِّذينَ  آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ )  َ  إِنَّ  أَْشَركُوا َوالَِّذينَ  ْلَمُجوسَ َوا َوالنََّصاَرىَٰ  َوالصَّ (اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  بَْينَُهمْ  ِصلُ يَفْ  َّللاَّ

 .17-* الحج

 

 



 جوسية واسبابهامالتسمية ال-ثانيا

له ن أحدهما إإلهي المجوسية هي ديانة وثنية تقوم على عبادة النار،وهي ديانة ثانوية أي أن المجوس يؤمنون بوجود

شر لى إله الخير ع،ويصدقون أن نهاية الحياة ستكون عندما يفوز إله البه الخير واألخر إله الشر بحسب ما يؤمنون

 حد،ولكنهمد األفي الحرب األبدية بينهم،وبالطبع كل هذه المعتقدات ليس لها أساس من الصحة فسبحان هللا الواح

العبادات رنة بمقا دد المجوس يبلغ حوالي إثنين ونصف مليون نسمة،وهو عدد يؤمنون تماما بكل معتقداتهم،وألن ع

 والطقوس المسيحية واليهودية.

 قبائل يطلق أيضا على المجوسية إسم الزرادشتية، ويقال أن هذه الديانة الوثنية سميت بهذا اإلسم نسبة لقبيلة منو

 الفارسية اللغة أخرى تقول أن المجوسية كلمة معناها عبادة النار في اراءكانت تسمى بهذا اإلسم،وهناك  الفرس 

 .أخرون يرون أنها سميت بهذا اإلسم نسبة لرجل كان يطلق عليه إسم مجوس،و

 :المجوس عبادة-ثالثا

 وظلمة نور اصلين للعالم نَ ا القائلين النيران عبدة هم المجوس :عنهم القرطبي يقول،والنار وخدام عبدة هم المجوس انَ 

م فيها ليس دين شر   المجوسية هذه انَ  فيهم ايضا وقيل،  نكاحه من يستحى ما ينكحون الكتاب اهل علم وال العرب تكر 

 المجوس يعبد ماذا سؤال عن اجابة القيم ابن وقال،القيامة يوم تاكلهم نارا الدنيا في ويعبدون،اكله عن يتكَرم ما وياكلون

 ذكر ورد انَه بالذكر جديرال منو،معبودة آلهة اتخذوها حتى النار بعباد تالعب ما وتالعبه الشيطان اي كيده ومن،

  ذكرها. مر التي 17اآلية الحج سورة في تعالى هللا كتاب في المجوس

الغالبية العظمى من المجوس موجودة في الهند ولكن يوجد أيضا عدد منهم في إيران وباكستان وإفريقيا الجنوبية ان 

 (52).وأمريكا وأوربا أذربيجانو

 :معتقدات الديانة المجوسية-رابعا

عان ان يتصار،واإللهاألفعال الطيبة،وإلثاني للشر يقوم بفعل الشرور في الكونيؤمون بإلهين أحدهما للخير يقوم بكل 1-

 دائما،ولكنهم يساندون إله الخير في هذه الحرب.

لحرب نهاية ا ية،ومعيعتقدون أن نهاية الحياة والكون ستكون عندما ينتصر إله الخير على إله الشر في حربهم األبد-2

 .العالمبينهم ستنتهي كل الحروب في كل 

 .يرون أن النار هي ما تضئ لهم حياتهم ولهذا يعبدون النار ويقدسونها-3

اة خر حييؤمنون أن لكل روح أكثر من حياة،أي أنه بعد موت شخص ما تنتقل روحه من جسده لتعيش في جسد أ-4

 .أخرى

 :يؤمنون أن اإلنسان يوجد داخله قوتين هما-5

ص عة واإلخالالشجاقيام بالخير،اذ أنها تعتمد على سبع صفات وهي الحكمة والقوة المقدسة والتي تدفع اإلنسان لل-أ

 .والعمل واألمانة والكرم والعفة
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قوة الدنيا والتي تدفع اإلنسان إلرتكاب الرذائل وتدفعه نحو القتل والظلم والمكر والخداع،وتعتمد هذه القوة على -ب

والجبن والمكر،وكل هذه الصفات تدفعه  الخيانةوخل والنفاق سبع صفات داخل النفس البشرية وهي القتل والظلم والب

 .نحو الشر

 .ويؤمنون أن كلتا القوتان تظالن في صراع حتى تنتصر في النهاية القوة المقدسة

سيكون  ناك منالروح خالدة،ويؤمنون أن هيؤمنون باليوم األخر والحساب،ويصدقون أن الجسد فقط هو الفاني أما -6

 .وهناك من سوف يكون مصيره الجنة،وهذا بحسب ميزان كل شخص،مصيره النار

على  ل شخصكيرون أن جهنم منطقة باردة مظلمة وموحشة ومليئة بالحيوانات المتوحشة والتي يكون عملها عقاب -7

 .جرائمه

لماء كمة وأن ان الحة على الماء والنار،ويرون أن النار تعطي اإلنساوتجد جميع معابدهم محتوي،يقدسون الماء والنار-8

 .هي ما يزود النار بهذه الحكمة

 :طقوس الديانة المجوسية-خامسا

م يبقوها لنسبة لهدسة باأن النار ترمز إلله الخير وإبنه ويسمون إله الخير بأهورامازدا،وهذه النار المق،طقوس النار-1

في  موجودة وبعيدا عن التلوث وال يجب أن يراها شخص غيرمؤمن،وهذه النيران المقدسة تكونبعيدا عن األنظار 

ء قدسة ألداار الموعندما يقوموا بزيارة الن،المعابد الخاصة بهم يحرسها الكهنة،وأشهر هذه النيران هي نار بهرام

 .ساواة بين الجميعالطقوس يقومون بوضع الرماد على جباههم ليدل هذا الرماد على التواضع والم

أي د،الخلو يكون القربان بالنسبة لهم نبتة يتم سحقها وشرب عصيرها ويؤمنون بأن عصيرها عصيروطقوس القربان،-2

 (53).ية العالموم نهاهي إله أيضا ويسمى الهوما،ويؤمنون أن هذا القربان سوف يجعلهم خالدين ي هأنهم يرون أن هذه النبت

 :شعار المجوس-سادسا
ها ترق وسطالمجوس شعار  لهم  يشبه شعار السيخ،الذي يتكون من قوسين كبيرين كالسيوف وسطهم دائرة يخاتخذ 

 د يشبهما يشبه الوتد،وقد اتخذ المجوس شعار مشابه له وهو قوسان من كل جهة اخضر وازرق وفي وسطهم عمو

 (53)(شعار السيخ والمجوس.16-1الوتد،الصورة)
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 .ناماالصعبادة -تاسعالمبحث ال

 :ها في القرآناؤاالصنام التي ورد اسم-اوال

*َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اْْلُْخَرىَٰ )-1 ىَٰ َت َواْلعُزَّ  .20-19-*النجم(أَفََرأَْيتُُم الالَّ

ا)-2 ا َواَل ُسَواعاا َواَل يَغُوَث َويَعُوَق َونَْسرا  .23-*نوح(َوقَالُوا اَل تَذَُرنَّ آِلَهتَكُْم َواَل تَذَُرنَّ َودًّ

هُ ُموَسىَٰ فَنَِسيَ )-3
ُهكُْم َوإِلََٰ

ذَا إِلََٰ
ا لَهُ ُخَواٌر فَقَالُوا َهَٰ  .88-*طه(فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجالا َجَسدا

 .125-*الصافات(أَتَْدُعوَن بَْعالا َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقينَ )-4

 اْليات التي ورد فيها كلمة االصنام:-ثانيا

ذَا اْلبَلََد آِمناا َواْجنُْبنِي َوبَِنيَّ أَْن نَْعبَُد اْْلَْصنَامَ إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم )-1
ِ اْجَعْل َهَٰ  .35-*ابراهيم(َرب 

ا آِلَهةا ۖ إِن ِي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضاَلٍل ُمبِينٍ )-2  .74-*االنعام(إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِْلَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاما

ا َكَما لَُهْم آِلَهةٌ ۚ نِي ِإْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَىَٰ قَْوٍم يَْعكُفُوَن َعلَىَٰ أَْصنَاٍم لَُهْم ۚ قَالُوا يَا ُموَسى اْجَعْل لَنَا إِلََٰ َوَجاَوْزنَا بِبَ )-3 ها

 .138-*االعراف(قَاَل إِنَّكُْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ 

ِ َْلَِكيَدنَّ أَْصنَاَمكُْم بَْعَد أَنْ )-4  .57-*االنبياء(تَُولُّوا ُمْدبِِرينَ  َوتَالِلَّ

ا فَنََظلُّ لََها َعاِكِفينَ )-5  .71-*الشعراء(قَالُوا نَْعبُُد أَْصنَاما

 توزيع االصنام على القبائل واالقوام -ثالثا

  .عليه السالم البعل: صنم من الذهب متعلق بقوم الياس-1

 .س واع: صنم بهيئة امرأة من زمان نوحعليه السالم-2

 .العجل: صنم السامريّ -3

 .الع ّزى:الشجرة التي كانت تعبدها قبيلة غطفان-4

 .الالت:صنم قبيلة بني ثقيف وهو بصورة حجر بأربعة اطراف-5

 .مناة: صنم قبيلتي هذيل وخزاعة، وهما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة-6

 .عليه السالم نَسر: صنم في ارض سبأ يعود تاريخه الى زمان نوح-7

 .َود: صنم بهيئة رجل قوي كانت تعبده قبيلة بني كلب-8

 .يعوق: صنم على هيئة حصان كان ي عبد بالقرب من صنعاء-9

 .عليه السالم كان يعبد من قبل قبيلة مذحج يغوث: صنم من زمان نوح-10

 .هاانصاب:اسماء الحجار في اطراف الكعبة وكان العرب يعبدونها ويذبحون القرابين علي-11

  اوالعجل،لقوم بني اسرائيل الذين كانوا مع موسى بعد عبور البحر. بعلصنم -12

 :االصنام واماكن تواجدهابعض شكل -رابعا



 :الالت-1

 يشكلون ثالوثاً أنثوياً عبده والعزى مناة وكانت هي والصنمين .العرب قبل اإلسالم هي إحدى األصنام التي عبدها

وما جاورها من المدن والقرى وكذلك  مكة بالجاهلية، وبالخصوص ممن سكنقبل اإلسالم في زمن عرف  العرب 

 .العزى بنتا ومناة اعتقد أن الالت العرب ، وقسم منهللا وكانوا يعتقدون أن الثالثة بنات .مملكة الحضر األنباط وأهل

 ت.ال(لصنم ال61-4الصورة)

 

 :َمناة-2

العربيات التي عبدها العرب القدماء وهي آلهة القدر وقد عبدت من قبل األنباط وقبائل البادية  اإللهات آلهة من أقدم

 (للصنم مناة.61-5الصورة) .مكة الصفوية والثمودية في
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ى:-3  العُزَّ

وقد  ،كنانة وقبيلة قريش في الجزيرة العربية قبل اإلسالم، وخاصة قبيلة مكة هي من آلهة العرب التي عبدها أهل

 وعلى هذا الترتيب،الالت ، وتأتي في المرتبة الثانية بعدومناة الالت كانت طرفا في الثالوث اإللهي الذي يجمعها مع

ى* َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اْْلُْخَرى* أَلَكُُم الذََّكُر ):وصفها هللا في القرآن تقليالً من شأنها،كما في قوله تعالى َت َواْلعُزَّ أَفََرأَْيتُُم الالَّ

 .22-19-*النجم(َولَهُ اْْلُْنثَى* تِْلَك إِذاا قِْسَمةٌ ِضيَزى

 (الصنم العزى.16-6الصورة)

 

 : سواع-4

 األخرىفوجد تمثالها مع األصنام  جدة نبش عن تمثالها في ساحل عمرو بن لحيّ  لسواع أن العرب كانت بداية عبادة

 الجن أخذ معه التماثيل،كما أمره رئيسه من للحج عمرو بن لحي ،فلما خرجونسر ويغوث ويعوق ود 

التي خصتها  هذيل التماثيل لقبائل مختلفة ليعبدوها،فكانت سواع من نصيب قبيلةلعبادتها وأعطى  العرب ،ودعا

هو الذي  الحارث بن تميم يقال له  هذيل ،وكان رجل منينبع من أرض رهاط بالعبادة،وبنت لها معبدا بموضع يقال له

بنو  وكان سدنتها،هذيل وفهم وعدوان عبدوها أيضا مع ومزينة بني كنانة أخذ سواًعا وأتى بها إلى قومه،وقيل أن

 .آل ذي الكالع ،وفي رواية ًأن عبدة سواع همهذيل من صاهلة

 : يغوث-5

يغوث   الجاهلية قال: أدركت في عثمان النهديأبو  كان يغوث على صورة أسد مصنوعا من الرصاص كما في رواية

أجرد أي َسبَّاق،فإذا بلغ وادياً برك فيه، فيقولون قد رضي ربكم لكم هذا الوادي  جمل يحمل على رصاص صنماً من

يدل أيضا على الشجاعة  األسد ويظهر أنه كان صنم خيرا مغيثا مساعدا معاونا، ولعل تصويره على هيئة،فينزلون فيه

 .والقوة في الحروب

 :النسر-6
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 لخع منفوضعه في موضع ب في اليمن، معد يكرب ىال انه اعطاهعمرو بن لحي  لهم كان من نصيب حمير،أعطاه

الح من الك آل هم وكان عباد نسر،أرض سبأ، فتعبدت له حمير إلى أيام ذي نواس، فتهودت معه وتركت هذا الصنم

مدان غنسر وعظمته ودانت له، وكان في  عبتوذكر محمد بن حبيب أن حمير  ،حمير على رواية من الروايات

 وهمدان، منصوًبا بصنعاء. وذكر اليعقوبي أنه كان لحمير،قصر ملك اليمن

 (الصنم نسر.7-16الصورة)

 

 :بعل-6

تأتي على شكل لقب أو تأتي كاسم  السامية ،وفي اللغاتوآسيا الصغرى بالد الشام في ةالمعبوداالصنام هو أحد 

تبين أن بعل المقصود فيها إله محدد الصفات  أوغاريت نكرة ويستدل من أنها تعني السيد أو الملك،إال أن نصوص

ت( ن، لكنها تورد كلمة بعل أيًضا كاسم نكرة بمعنى سيد،كقولهم بعلكم بمعنى سيدكم،ويؤنث كقولهم )بعلة بهدد هو

عمالنا كلمة رب كلمة بعل وفق سياقها،ويشبه ذلك است تورود ،فقدوهذا يستعدي التعامل مع كل حالة،سيدة البيت

 (54).المستعملة عادةً للداللة على)اإلله( بمعنى السيد،كقولنا رب المنزل

 (الصنم بعل.8-16الصورة)

 

 الصنم العجل:-7

 وهو الصنم الذي عبده بني اسرائيل بعد عبورهم البحر،وغياب موسى عليه السالم.
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	المبحث الاول- آيات ورد فيها مصطلحات الفساد
	المبحث السابع- النعمة والرزق
	المبحث الحادي عشر-الرجس والرجز.
	المبحث الرابع-العبادات والطقوس والتقاليد اليهودية.
	(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً)الكهف-54.
	الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لاتحصى ولاتعد،نحمده ونشكره على كل شيء اكرمنا الله به،ومن نعمة المعرفة ورجاحة العقل،التي ميز بها بعض الناس على بعض،والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الانسانية جمعاء،يقول الله تعالى:﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِ...
	وقد تضمن الكتاب ستة عشر فصلا تضمنت الجوانب التي تخص موضوع البحث كلها،وتم جمع جميع الآيات ذات العلاقة بكل موضوع معا،واعتمد في تفسير الآيات على كتب التفسير بالأثر وكتب التفسير العلمي الحديثة التي تعطي تصورا شاملا للآية،بما يسهل فهمها واستيعابها دون صعوب...
	أسأل الله العلي القدير ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا ويغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا واخواتنا،ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات،ومن الله التوفيق.
	أ.د.خلف حسين علي

	المبحث الثامن-الكيل والميزان ووحدات الوزن.
	2-(قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ)*البقرة-71.
	1-(أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا*ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا*فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا*وَعِنَبًا وَقَضْبًا*وَزَيْتُونًا وَنَخْلً*وَحَدَائِقَ غُلْبًا*وَفَاكِهَةً وَأَبًّا*مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ)*عبس-25-26-27-28-29-30-31-32.
	2-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَا...
	4-(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ)*لقمان-10.
	5-(وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)*ق-7.

	ثالثا- الزرع:
	1-(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ)    *السجدة-27.
	2-(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ال...

	3-(كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ*وزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ)*الدخان-25-26.
	4-(مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)*ال عمران-117.
	5 -(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ ف...
	6-(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ*أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)*الواقعة-63-64.
	7-(وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ*البقرة-205.
	8-(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ...
	9-(وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)*الانعام...
	10-(وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ)*الانبياء-78.
	3-(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا)*النازعات-30-31.
	9-(وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ*النحل-67.
	11-(أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَ...
	12-(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا)*الكهف-32.
	1-(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)*الرعد-3.
	5-(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ...
	6-(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ ...
	7-(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)*البقرة-155.
	8-(أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذ...
	10-(رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ)*ابراه...
	11-(وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)*الاعراف-130.
	12-(يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)*النحل-11.
	13-(وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)*النحل-67.
	15-(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَار)*ابراهيم-32.
	16-(ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)*النحل-69.
	17- وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا)*الكهف-42.
	18-(وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)*القصص-57.
	2-(وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ)*الطور-22.
	الصورة(9-11)صورة لانواع من الفواكه
	2-(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)*البقرة-261.
	5-(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)*الان...
	1-(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ...
	2-(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ) *فاطر-29.
	3-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)*النساء-29..
	4-(رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)*النور-37.
	5-(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)*الجمعة-11.
	6-(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ)*البقرة-16.
	7-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)*الصف-10.

	ثانيا-الربا:
	1-(لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَ...
	2-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)*البقرة-178.
	3-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)*ال عمران-130.
	4-(وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)*النساء-161.
	5-(وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ...
	6-(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)*البقرة-276.
	7-(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)*الروم-39.
	مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْس...
	1-(وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا)*الفرقان-7.
	2-(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا)*الفرقان-20.

	المبحث الثامن-الكيل والميزان ووحدات الوزن (1)
	1-(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغ...
	3-(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ*أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ*وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)*الرحمن-7-8-9.
	3-(وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِ...
	7-(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)*الاسراء-35.
	8-(أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ* وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)*الشعراء-181-182183-.
	10-(فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ*يوسف-63.
	11-فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ)*يوسف-88.

	12-(فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ)*يوسف-60.
	13-(وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ)*يوسف-65.

	ثالثا-وحدات الوزن غير الملموسة( الخاصة باعمال الانسان).
	1-(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)*الان...
	2-(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ)*الانبياء-47.
	3-(يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ)*لقمان-16.
	4-(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)*البقرة-261.
	1-(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ)*فا...
	1-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً)*النساء-49.  2-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِب...
	3-(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا)*الاسراء-71.
	1-(أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا)*النساء-53.
	2-(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرً)*النساء-124.
	1-(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ  ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَ...
	2-(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) *النساء-20.
	3-(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ...
	1-(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ)*سبأ-22.
	2-(وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ ...
	3-(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ*وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)*الزلزلة-7-8.
	4-(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ)*الانبياء-47.
	5-(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا)*النساء-40.
	6-(يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ)*لقمان-16.
	7-(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَ...
	أ-(قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)*يوسف-72.
	ب-(فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُل...

	اولا-الصناعة ومصطلحاتها:
	1-(أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)*فاطر-8.
	2-(لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)*المائدة-63.
	3-(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ...
	4-(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)*هود-16.
	5-(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ)*هود-37.

	6-(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) *هود-38.
	7-(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)*النور-30.
	8-(وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)*المائ...
	9-(أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ)*طه-39.
	10-(وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى)*طه-69.
	11-(وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ)*الانبياء-80.
	12-(فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي ف...
	13-(وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ...
	14-(وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)*الما...
	15-(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)*النحل-112.
	16-(اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ)*العنكبوت-45.
	17-(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)*النور-30.
	18-(أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ  حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)*فاطر-8.
	19-(وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) *النمل-88.
	20-(لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)*المائدة-63.
	21-(الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)*الكهف-104.
	22-(أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ*وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ)*الشعراء-128-129.
	23-(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)*هود-16.
	24-(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)*النحل-112.

	ثانيا-المعادن:
	أ-(أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ م...
	ث-(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ...
	ح-(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ)*ال عمران-91.
	خ-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...
	ت-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...
	ج-(الِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا)*الانسان-21.

	3-الْحَدِيدَ:
	أ-(آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا) *الكهف-96.
	ب-(وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ)*سبأ-10.
	ت-(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغ...
	ث-(وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا*قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدً)*الاسراء-49-50.
	ج-(يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ*وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ)*الحج-20-21.
	أ-(يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ)*الرحمن-35.
	ت-(آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا) *الكهف-96.
	ت-(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ)*الطور-24.
	ث-(وَحُورٌ عِينٌ* كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ)*الواقعة-22-23.
	ج-(إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا)*الانسان-19.
	خ-(كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ)*الرحمن-58.
	أ-(قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا)*الكهف-63.
	ب-(وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ)*الفجر-9.
	ت-(وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْن...
	ث-(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ  مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِ...
	ج-(وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ...
	ح-(وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)*الانفال-32.
	خ-(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ)*هود-82.
	د-(وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا*قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا)*الاسراء-49-50.
	ذ-(لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ)*الذاريات-33.
	ر-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)*التحريم-6.
	ز-(يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ)*لقمان-16.
	س-(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)*البقرة-24.
	ش-(فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ)*الحجر-74.
	ص-(تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ)*الفيل-4.
	أ-(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ ز...

	المبحث الخامس-كرامة الإنسان (1)
	أولاً- الماء:
	3-(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ* إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ)* الطارق-5-6-7-8.
	فلينظر الإنسان المنكر للبعث مِمَّ خُلِقَ،ليعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب من خلقه أوّلا خلق من منيٍّ منصبٍّ بسرعة في الرحم، يخرج من بين صلب الرجل وصدر المرأة،إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء لَقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت.(3)
	ثانيا-الترب،تعريفها وانواعها
	1-تعريف التربة
	تعد التربة المكون الاساسي الذي يغطي مساحات واسعة من سطح اليابس بسمك متباين من مكان لاخر،يزداد في السهول الفيضية ويقل على سفوح الجبال المعتدلة وقليلة الانحدار.
	2-انواع الترب:
	أ-الترب الرسوبية
	2-الترب التي خلق منها الانسان:
	ت-(قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا)*الكهف-37.
	ج-(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ)*الروم-20.
	2-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَا...
	3-(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ...
	1-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَا...
	ثانيا- صفات الإنْسَانْ السلوكية:
	1-(يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانْ ضَعِيفًا)*النساء-28.
	يبين الله تعالى مدى ضعف الإنْسَانْ ومراده جل وعلا بالتخفيف في التشريع مراعاة لما يكتنف خلق الإنْسَانْ من ضعف في نفسه قد يميل به إلى اقتراف الآثام بحثاً عن الشهوات.(20)
	2-(وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)*يونس-12.
	انها حالة من حالات جحود الإنسان لربه ونسيانه لفضله عليه،فإذا أصيب بالضر فزع للدعاء والتضرع فما أن يجيب الله دعاءه ويكفيه ويكشف ما به حتى نسي ما كان منه من تذلل وضعف وشكوى.(21) 3-(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْه...
	تعد هذه صورة بشعة من صور اليأس المقترن بالكفر فعندما ينزع الله صحة أومال من الإنسان فهو يئوس من عودتها إليه بمعنى مصرُّ على اليأس ويظهره دوماً في سره وعلانيته مظهراً التذمر المستمر والمتكرر ونسيان ما كان سابقاً من عافيةٍ ونعمٍ أكرمه الله بها.(22)
	4-(وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ)*إبراهيم-34.
	اعطاكم الله كل ما طلبتموه من نعم لاتعد ولاتحصى، لكنه ظالم لنفسه كافر وجحود بنعم الله عليه.(23)
	5-(وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا)*الإسراء-11.
	الإنسان لا يدرك خطورة الدعاء بالشر وتبعات إجابته فيدعو متضرعاً بحدوث الشر كما يتضرع ويخلص في طلب حدوث الخير،غير مدرك لما سيتبع إجابة ذلك الدعاء.(24)
	6-(وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا)* سراء-67.
	يعد جحود الإنسان لفضل الله عليه ونسيان حاله عند رؤية هول الهلاك وتضرعه لله حتى إذا نجاه أعرض وعصى وقسي قلبه على ربه الذي كان به رؤوفاً رحيماً،والإعراض بعد رؤية هذا الهول من أعظم صور الجحود والاستكبار والكفر.(25)
	7-(وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا)*الإسراء-83.
	ان هذه الآية صورة أخرى من فساد نفس الإنسان وسوء طويته فقدم تعالى حاله عند الإنعام وكيف أنه يعرض غير مستحضر لما أفضل الله عليه من خير،وحين وقوع الشر عليه يئس متناسياً جاحداً بأن من بدأه بالنعم الله سبحانه وتعالى، وقادر على كشف ما به من ضر.(26)
	8-(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا)*الإسراء-100.
	يذكر الله تعالى الخصلة السيئة والصفة الذميمة في الإنسان وهي البخل والإمساك فلو كان يملك الإنفاق من خزائن الله التي لا تحصى ولا تعد ولا تنفد فإنه سيتردد في الإنفاق وتغلب صفة البخل والتقتير عليه،فليحمد الناس ربهم أنه الكريم العظيم الحليم العليم لم يجعل ...
	9-(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)*الكهف-54.
	بين الله تعالى في القرآن للناس امثال متنوعة،ولكن الإنسان يبقى مجادلا لا يكفيه ما ساق ربه من أمثلة وحكمة   وفرقان وحجة بالغة ولا يزال يجادل حتى ولو رأى الحق واضحا بالعقل العين.(28)
	10-(وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا)*مريم-66.
	تعد  نوع من انواع كفر الإنسان بالبعث، إذ يسأل سؤالا استنكارياً إنكارياً جحوداً واستهزاءً بحقيقة البعث لما أُشرب في نفسه من صفاقة وسوء أدب مع خالقه جلت قدرته.(29)
	11-(وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ)*الحج-66.
	تعد صيغة المبالغة وكثرة الكفر رغم تعدد الأفعال الربانية بين الإماتة والإحياء فإن الإنسان بصبغته الإنسانية  كفور، ولكن لا ينطبق على الانسان المؤمن الطائع المطمئن قلبه بالأيمان(30)
	12-(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ  ظَلُومًا جَهُولًا)*الأحزاب-72.
	لقد اختص الله الإنسان بالأمانة (الإرادة والتكليف) وجعله مخيراً في فعله تفضيلاً على سواه من المخلوقات وأعظمها السموات والأرض والجبال،ولكنه كان ظلوماً لنفسه حين فرط في اختيار الخير واستبدله بالشر، وجهولاً بما يجر عليه ذلك الفعل من عاقبة، وبما أضاع بتفري...
	13-(خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)*النحل-4.
	خلق الله الانسان من نطفة حقيرة قذرة وتفضل عليه وأكرمه ورزقه، فيبادل ربه ويبارزه بالخصام والعداوة يبيْنُ عنها بلسانه الذي لم يكن شيئاً حين كان نطفة حقيرة،ولم يتفكر مما خلق وكيف كان ومن أوجده ورزقه وجعل منه مخلوقاً حسن الخلق ناطق مفكر كاسب للرزق بما قدر...
	14-(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)*يس-77.
	تعد هذه حالة أخرى شبيهة بما سبق تبدأ بالاستفهام والاستنكار،وهي متسقة مع السياق الذي سبق ذكره. (33)
	15-(فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) *الزمر-49.
	يدعو الإنسان عند حلول المصيبة اومجرد المس من الضر،فإذا أعطاه الله من عطاءه وأكرمه من كرمه نسب ما حصل إلى نفسه،والعلم الذي تعلمه وهي صورة من صور الجحود والكفر الذي يقترفه الإنسان بحق ربه،والظلم الذي يوقعه على نفسه.(34)
	16-(لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ)*فصلت-49.
	ان الانسان مهما تتابع عليه النعم فإنه لا يكتفي من الدعاء وطلب المزيد من الخير،ولكنه إن أصيب بالضر مرة يئس وقنط من رحمة الله ،ونسي أن نعم الله كانت تتابع عليه وتتوالى إليه قبل هذا الضرّ،ولو كان يخفي خلفه خيراً لا يتحصل إلا بذلك الشر.(35)
	17-(وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ)*فصلت-51.
	هذه صورة من صور اللؤم والجحود عند الإنسان فهو لا يتذكر ربه والمنعم  التي اعمها عليه عند حلول النعماء، ولكن حين مساس الضر به يسهب في الدعاء والتضرع.(36)
	18-(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ)* الش...
	فهو فرح بالرحمة ظناً أنها رضى من الله،والله لا يحب الفرحين،وإن أصابته السيئة بما قدمت يده كان كفوراً بنعمة الله عليه.(37) 19-(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ)*الزخرف-15.
	ان قولهم بأن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك،وقيل من عباده جزءاً أي معادلاً له تعالى سبحانه،فكان هذا القول الشنيع يصدر من الإنسان فهو كفور جاحد لتفرد الله ووحدانيته،ودليل على كفره بقوله البيِّن الواضح الذي ينبئ عن اعتقاده الفاسد.(38)
	20-(إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا*إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا*وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا)*المعارج-19-20-21.
	يعد الهلع من الصفات النفسية التي وجدت مع خلق آدم،ويعني الخوف والجزع الشديد،فهو في حال أصابه الضرّ والسوء كان جزعاً خائفاً منه مفتقداً للثقة برحمة الله لقلة إيمانه وطغيان سوء نفسه على ثقته بربه،وإذا أصابه خير من الله كان جزعاً خائفاً أيضاً من فقدان هذا...
	21-(أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ*بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ*بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ*يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ* فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ*وَخَسَفَ الْقَمَرُ*وَجُمِعَ الشَّم...
	ان هذه الآيات الكريمة تمثل صورة دقيقة على سوء  ما يكنه الإنسان،إذ ينكر البعث فيؤكد ربنا جلت قدرته أنه لن يجمع عظامه فحسب بل تتعدى قدرته عز وجل أن يحيل تراب تلك العظام لإنسان حي حتى يصل لأطراف أصابعه فيخلقها بدقة مطلقة وقدرة عظيمة،ثم إن الإنسان حال الب...
	22-(قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ*مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ *مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ*ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ* كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ*فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ...
	قُتِلَ بصيغة لعن،مَا أَكْفَرَهُ صيغة مبالغة وإكثار بمعنى ما أشد كفره وأكثره،ثم كما اعتدنا عند ذكر الإنسان بهذه التسمية يسوق ربنا صور حقارة مادة الصنع،وكيف أحالها الله بقدرته لهذا الخلق الدقيق والعظيم الانسان،الذي يتعالى على ربه في حين أن أصله نطفة حقي...
	23-(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ*الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ*فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ*كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ)*الإنفطار-6-7-8-9.
	يخاطب الله الكافر بنبز الإنسان ما أغواك وحَرَفَكَ عن عبادة ربك الكريم،والله جل وعلا أعلم بأن طاعته للشيطان ولنفسه الأمارة وراء كفره،ثم يذكره بكينونته وكيف كان،أن الله خلقه وسواه وعدل خلقته.(42)
	24-(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ*فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ*فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا  *وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا*وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ...
	الكدح هو العمل السيئ والآية نوع من انواع الوعيد،وهو كل عمل الدنيا ما اختلط من العمل بسوء أو كان عمل صالح،أما المؤمن فيحاسب على هذا الكدح العمل السيئ بيسر فيتجاوز عن هذه السيئات،وأما الكافر فيؤتى كتابه وراء ظهره ويكون حسابه على كدحه عسير لا تجاوز فيه و...
	25-(فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ*وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ*كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ*وَلَا تَحَاضُّونَ ع...
	اذا ما ابتلى الله العبد أي اختبره بعطائه ونعمته فهو يعتقد أن ذلك رضا من الله عن سوء عمله،فيقول أكرمنِي ربي فهو راضٍ عني وإن كان عمله عمل سوء،وإذا اختبره بضيق رزق اعتقد أن عمله ليس مرضياً عند الله، فيظن أن اللهَ هوَّن عبدهُ وإن كانَ عملهُ عمل خير،ثم يص...
	26-(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ*أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ *يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا * أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) *البلد-4-5-6-7.
	لقد خلق الله الانسان وجعله يمر بسلسلة من المتاعب والمصاعب التي كابدها في كل مراحل حياته من ولادته الى وفاته، ويتفاخر بماله وعقله وقدراته التي منحها الله له،والتي يمكن ان يذهب بها الله ولايستطيع الانسان ارجاعها.(45) 27-(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي ...
	يبين ربنا جلت قدرته هو ان خلق الإنسان وحقارة أصله،وجهله لولا تعليم الله له،وطغيانه إن أفضل الله عليه بالرزق وأغناه من فاقة،ثم يؤكد على رجوع هذا الإنسان لربه فيحاسبه على ما أسرف فيه من سوء.(46)
	28-(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا*وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا)*الزلزلة-1-2-3.
	29-(إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ* وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ*وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ)*العادي...
	إن الإنسان لربه لكنود،يعني يكفر ويجحد  بنعم الله تعالى .
	30-(وَالْعَصْرِ*إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) *العصر-1-2-3.
	ان تسمية الإنسان لكل خاسر ولا يصح إطلاقها على المؤمنين ممن عملوا الصالحات فاستثناهم الله من الخسران المقتصر على الإنسان فصار نبزاً للخاسرين من البشر.(47)
	المبحث الرابع-آدم والإنْس والجن.
	اولا-آدَمَ:
	ثانيا-الْإِنْسِ والجن:
	1-(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)*الأنعام-112.
	ذكر الله تعالى أعداء الأنبياء من الإنس مع حلفائهم من الجن ووصفهم بالمفترين،إذ يوحي بعضهم إلى بعض قولاً يصدق فيه بعضهم بعضاً حربا على أنبياء الله،فيزينون لبعضهم البعض عملهم،ويتنافسون في كل قول وفعل يحاربون به الله وأنبياءه.(48)
	2–(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِ...
	كانت تسمية أصحاب النار من الإنس الذين تولوا الجن واستمتع بعضهم ببعض واستعانوا ببعضهم البعض من دون الله،وعبدوا بعضهم من دون الله وأشركوهم بالله في صورة أصنام أو بإتيان السحر وبدعوة بعضهم بعض لمنهج الضلال والإضلال ونحو ذلك، فكان ذكر سيء غير حميد للإنس.(49)
	-3 (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنّ...
	اسم الكفار يوم الحساب الإنس، الله يستنطقهم ويستشهدهم جلت قدرته في موقف يوم القيامة، حتى شهدوا على أنفسهم بكفرهم،وهو ذات الموقف الذي جمع الله فيه الفريقين في موقف واحد وقضى عليهم بجهنم خالدين فيها إلا ما شاء سبحانه وتعالى.(50)
	4-(قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآ...
	ان نتاج ضعف نفوسهم أن خضعت بضعفها وهوانها وكفرها للضلال فكانت النار مثواهم جميعا لا يفيدهم لعن بعضهم لبعض،ولا ندمهم على إطاعة الكفار في كفرهم وانحرافهم.(51)
	5-(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِ...
	يتضح كيف أن الإنسان والإنس كانت قلوبهم وأعينهم وآذانهم تملكها أنفس ضعيفة، ففقدت وظيفتها ووعيها وانقادت للضلال والغفلة فكانوا من حطب جهنم والعياذ بالله.(52)
	6-(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) *الإسراء-88.
	حالة من التحدي لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن،ويبقى التحدي قائماً حتى قيام الساعة دليلا دامغاً على ضعف قدرة الإنسان ولو اجتمع مع نظراءه من الإنس والجن معاً،فقدرتهم تبقى قاصرة وضعيفة.(53)
	7-(وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ)*النمل-17.
	تبين الآية التسخير الذي أكرم الله به سليمان واخضع الإنس والجن بسوئهم وتمردهم ويتلقون الأمر منه وينفذون رغماً عنهم.(54)
	8-(وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ  وَالْإِنْسِ  إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ)*فصلت-25.
	9-(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ)*فصلت-29.
	10-(أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ)*الأحقاف-18.
	11-(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)*الذاريات-56.
	12-(يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) *الرحمن-33.
	13-(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا)*الجن-5.

	14-(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ)*الاحقاف-29
	15-(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رهَقًا)*الجن-6.

	16-(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ)*سبأ-12.
	17-(قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ)*النمل-39.
	18-(فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ)*سبأ-14.
	19-(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا)*الكهف-50.
	20-(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ)    *الانعام-100.
	21-(قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ)*سبأ-41

	22-(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا)*الجن-1.

	المبحث الخامس-كرامة الإنسان.
	2-(إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ)*هود-61.
	ب-(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذ...
	ب-(لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ* إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ)*الغاشية22.
	ت-(وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ)*الرعد-40.
	ث-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) *النحل-90.
	ج-(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)*البقرة-190.
	ح-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)*المائدة-87.
	2-(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي ال...
	4-(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)*البقرة-169.
	5-(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَم...
	6-(وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ)*ص-43.
	7-(أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)*الزمر-9.
	8-(الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ)*الزمر-18.
	9-(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ال...
	9-(قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*المائدة-100.
	11-(أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا)*الطلاق-10.
	12-(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)*يوسف-111.
	13-(أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)*الرعد-19.
	14-(هَٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)*ابراهيم-52.
	10-(وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ)*فصلت-22.
	11-(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُ...
	13-(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُو...
	14-(وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ ب...
	15-(وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) *الانفال-44.
	12-(وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ)*الانفال-23.
	13-(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُو... (1)
	14-(وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ ب... (1)
	15-(وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) *الانفال-44. (1)
	1-(قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَ...
	2-(إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)*الانسان-2.
	3-(لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ)*الحاقة-12.
	5-(وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ)*يس-9.
	6-(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ)*الانعام-46.
	7-(صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ)*البقرة-18.
	8-(إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) *الاحزاب-10.
	4-(خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)*البقرة-7.
	9-(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ)*البلد-8.
	16-(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)*ق-37.
	17-(فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)   *يوسف-96.
	18-(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ  تَشْكُرُونَ)  *النحل-78.
	19-(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ)*الملك-23.
	20-(حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)*فصلت-20.
	21-(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ)*ابراهيم-42.
	22-(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)*البقرة-171.
	1-(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)  *الروم-21.
	2-(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)*الرعد-3.
	3-(اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ* وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ ...
	1-(لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِ...
	2-(وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)*الاسراء-23.
	3-( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)*البقرة-269.
	4-(-(وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ*وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)*لقمان-18-19.
	5-(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)*الصافات-102.
	6-(اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ*فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ)*طه-43-44.
	7-(فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا*قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)*الكهف-65-66.
	8-(وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)*فصلت-34.
	9-(وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا)*الفرقان-63.
	10-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ)*الحجرات-2.
	11-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْ...
	12-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)*الحجرات-70.
	13-(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)*البقرة-63.
	14-(وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا)*الاسراء-28.
	16-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)*الأحزاب 70 -71.
	17-(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)*الاسراء-36.
	18-(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)*الانعام-68.
	19-(وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)*العنكبوت-46.
	20-(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَا...
	21-(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبّ...
	22-(لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)*النساء-114.
	23-(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِ...
	24-(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْن...
	25-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّه...
	26-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*المجادلة-12.
	27-(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ)*فاطر-10.
	28-(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)*البقرة-42.
	33-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)*المجادلة-9.
	29-(لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)*الحجرات-88.
	30-(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)*الاعراف-199.
	31-(ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)*النحل-125.
	32-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَك...
	33-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)*النساء-29.
	34-(إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)*النساء-86.
	35-(وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) *النساء-2.
	36-(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)*ال عمران-92.
	37-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ...
	38-(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)*الانفال-1.
	39-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَل...
	40-(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَ...
	41-(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)*الاسراء-34.
	42-(أَوۡفُوا۟ ٱلۡكَیۡلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِینَ*  وَزِنُوا۟ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِیمِ* وَلَا تَبۡخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشۡیَاۤءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِینَ)*الشعراء-181-182-183.
	43-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ...
	44-(وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)*المنافقون-10.
	45-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)*الحجرات-13.
	27-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)...
	28-(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)*المائدة-190. 29-(إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْر...
	1-(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)*الشورى-38.
	2-(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ...
	الفصل الحادي عشر-اعضاء جسم الانسان في القرآن الكريم
	المبحث الاول-الرأس ومحتوياته.
	المبحث الاول-الرأس ومحتوياته
	اولا-الرأس:
	1-(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)*مريم-4.
	2-(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِي...
	3-(لَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَف...
	4-(وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)*ي...
	5-(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ)*يوسف-41.
	6-(مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ)*ابراهيم-43.
	7-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ...
	8-(قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي)*طه-94.
	10-(أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا)*الاسراء-51.
	11-(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ) *السجدة-12.
	12-(لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِ...
	13-(ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ)*الانبياء-65.
	14-(هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ) *الحج-19.
	15-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ)*المنافقون-5.

	ثانيا-الوجه
	1-(اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ)*يوسف-9.
	2-(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ)*القيامة-22.
	وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة،ترى خالقها ومالك أمرها،فتتمتع بذلك.(6)
	3-(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ)*القيامة-24.
	4-(يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا ...
	5-(فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِير...
	7-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ...
	8-(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ...
	9-(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمّ...
	10-(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ...
	11-(اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ)*يوسف-93.
	12-(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)     *البقرة-149.
	13-(قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَن...
	14-(لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ)*الانبياء-39.
	16-(فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)*يوسف-96.
	1-(الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)*يس-65.
	2-(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ)*النور-15.
	3-(دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ)*الرعد-14.
	4-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)*التوبة-30.
	6-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِنْ كُنْتُم...
	1-(وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ)*البلد-9.
	2-(قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَ...
	3-(وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ)*المائدة-83.
	4-(قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ)*الاعراف-116.
	5-(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ ا...
	6-(وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) *الانفال-44.
	7-(وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا)*مريم-2...
	8-(لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ*وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَ...
	9-(وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ*وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُم...
	10-(وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)*يوسف-84.
	13-(قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ* قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ)*الانبياء-60-61.
	14-(وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)*القصص-10.
	أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)*الاحزاب-18-19.
	16-(تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَ...
	1-(وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا)*النساء-119.
	2-(وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا) *الاسراء-46.
	3-(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا...
	4-(أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ)*الاعراف-195.
	5-(فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا)*الكهف-11.
	6-(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ*إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أ...
	7-(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ ا...
	8-(أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ)* البقرة-19.
	9-(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَ...
	10-(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَ...
	2-(يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)*التوبة-35.
	1-(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ*إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنً...
	2-(قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ*وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ)*الشعراء-12-13.
	3-(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ*نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ*علَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ*بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) *الشعراء-192-193-194-195.
	4-(وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ)*القصص-34.
	5-(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)*النور-24.
	6-(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ)*الروم-22.
	7-(أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ...
	9-(سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أ...
	10-(إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)*الممتحنة-2.
	13-(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) *ابراهيم-4.
	14-(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ) *النحل-62.
	15-(رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ*وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ)*الشعراء-83-84.
	16-(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)*النحل-116.
	17-(فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا)*مريم-97.
	18-(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي)*طه-27.
	19-(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)         *المائدة-78.
	20-(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)*النحل-103.
	21-(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ...
	22-(مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظ...
	23-(وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا)*مريم-50.
	24-(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ*وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا ع...
	1-(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰك...
	أ-المائدة-89. ب-المجادلة-3.ت-البلد-13. ث-النساء-92.ج-البقرة-177.
	1-(وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا)*الاسراء-13.
	2-(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)*الاسراء-29.
	3-(إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ)*الشعراء-4.
	4-(إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ)*يس-8.
	5-(وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا َۚأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْن...
	6-(إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ)*غافر-71.
	7-(إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ)*الانفال-12.
	8-(وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)*الرعد-5.
	1-(إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا)   *الاحزاب-10.
	2-(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ)*غافر-18.
	1-(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ...
	2-(فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَل...
	3-(اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ و...
	5-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ...
	6-(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)*المائدة-38.
	7-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)*المائدة-94.
	8-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا ل...
	9-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَ...
	10-(أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ)*الاعراف-195.
	11-(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ)*البقرة-79.
	12-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن...
	13-(إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)*الممتحنة-2.
	14-(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَ...
	17-(اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)*القصص-32.
	19-(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ)*ص-44.
	20-(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ)*الحاقة-25.
	21-(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)*النمل-12.
	22-(وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ)*الانعام-7.
	1-(إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا)*نوح-7.
	1-(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا)   *الكهف-42.
	2-(دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ)*الرعد-14.
	1-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِنْ كُنْتُم...
	2-(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ)*التوبة-14.
	3-(قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) *ال عمران-29.
	4-(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)*الحج-46.
	5-(هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَات...
	6-(أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)*هود-5.
	7-(فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)*الا...
	8-(أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) *الزمر-22
	9-(الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ)*الناس-5.
	10-(قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي)*طه-25.
	11-(وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ)*العاديات-10.
	12-(قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا*أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ...
	13-(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ)*النمل-74.
	14-(بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ)*العنكبوت-49.
	15-(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ*وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ*الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ)*الشرح-1-2-3.
	1-(وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَن...
	3-(يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)*التوبة-35.
	4-(وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)*البقرة-101.
	5-(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ)*الانعام-31.
	1-(رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) *النور-37.
	2-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا* إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِ...
	يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى التي أنعمها عليكم في المدينة أيام غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق،حين اجتمع عليكم المشركون من خارج المدينة،واليهود والمنافقون من المدينة وما حولها،فأحاطوا بكم، فأرسلنا على الأحزاب ريحًا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدو...
	3-(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ)*غافر-18.
	4-(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِط...
	5-(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُن...
	6-(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)*البقرة-118.
	7-(خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)*البقرة-7.
	8-(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)*البقرة-10.
	9-(وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ)*البقرة-88.
	10-(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ)        *البقرة-97.
	11-(وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَ...
	12-(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ)*البقرة-204.
	13-(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)*البقرة-225.
	14-(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آث...
	15-(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً        مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْ...
	16-(الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)*الرعد-28.
	17-(ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)*الحج-32.
	18-(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)*الحج-46.
	19-(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَ...
	20-(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)*ال عمران-8.
	21-(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَ...
	22-(وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)*ال عمران-126.
	24-(إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ)*الانفال-12.
	27-(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ ...
	28-(وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا)*الاسراء-46.
	29-(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)*ق-37.
	30-(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ)*الانعام-46.
	31-(إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) *الاحزاب-10.
	32-(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ)*الانفال-11.
	1-(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَ...
	2-(إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)*ال عمران-35.
	3-(انَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)*النساء-10.
	4-(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)*النحل-78.
	5-(هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ*يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ)*الحج-19-20.
	6-(طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ*فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ)*الصافات-65-66.
	7-(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ...
	8-(الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُس...
	9-(آكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ*فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ)*الواقعة-52-53.
	10-(طَعَامُ الْأَثِيمِ*كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ)*الدخان-44-45.
	1-(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)*النور-24.
	2-(وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) *ال عمران-147.
	3-(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ)*الانفال-11.
	4-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)*محمد-7.
	5-(يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ)*الرحمن-41.
	7-(أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ)*الاعراف-195.
	9-(قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)*الن...
	10-(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) *فصلت-29.
	2-(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آب...
	1-(حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)*فصلت-20.
	2-(وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ) *فصلت-22.
	3-(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا)*النساء-56.
	ثانيا-العظام:
	1-(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)*مريم-4.
	2-(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ)*يس-78.
	3-(وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا)*الاسراء-49.
	5-(ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)*المؤمنون-14.
	1-(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)*ق-16.
	1-(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا ع...
	2-(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ) *الاعراف-133.
	3-(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأ...
	4-(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*البقرة-173.
	5-(وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ) *يوسف-18.
	6-(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ)*النحل-66.
	7-(نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*النحل-115.
	8-(لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)*الحج-37.
	9-(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ   نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)*البقرة-30.
	10-(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ)*البقرة-84.
	1-(مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)*ال عمران-117.
	2-(إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ ...
	3-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَ...
	4-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)*...
	5-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)*المائدة-11.
	6-(إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ)*المائدة-20.
	7-(يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)*المائدة-21.
	8-(وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ)*المائدة-58.
	9-(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ)*المائدة-77.
	11-(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف...
	12-(فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ)*الانعام-78.
	14-(قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) *الانعام-135.
	17-(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) *الاعراف-59.
	11-(إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ)*الاعراف-65.
	18-(أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)*الا...
	19-(وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوه...
	20-(وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ا...

	ثانيا-آيات ورد فيها كلمة قَوْمَهُ:
	1-(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) *الاعراف-59.
	2-(وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)*الاعراف-82.
	3-(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)*الاعراف-66.
	4-(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ)*الاعراف-75.
	5-(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ)*الاعراف-88.
	6-(وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ)*الاعراف-90.
	7-(فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا)*مريم-11.
	9-(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) *هود-38.
	10-(وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ)*هود-78.
	11-(يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ)*هود-98.
	12-(فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ)*هود-27.
	13-(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) *ابراهيم-4.
	14-(فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي)*طه-86.
	15-(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ)*الانعام-80.
	18-(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ)*المؤمنون-23.
	17-(وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)*الانعام-83.
	19-(وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْ...
	20-(وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِ...
	21-(وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْ...
	22-(اذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرّ...
	23-(فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ)*يونس-83.
	1-(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا)*مريم-98.
	2-(أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ)      *السجدة-26.
	3-(كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ)*ص-3.
	4-(فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ     الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ)*هود-116.
	5-(أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ)*طه-128.
	6-(قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)*القصص-78.
	7-(قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ)*طه-51.
	8-(ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ)*المؤمنون-31.
	9-(ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ)*المؤمنون-42.
	10-(وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرً)*الفرقان-38.
	11-(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ)*ق-36.
	12-(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) *يونس-13.
	13-(قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ   جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)*القصص-78.
	14-(أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ)   *السجدة-26.
	15-(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَن...
	16-(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا)*مريم-74.
	17-(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) *القصص-43.
	18-(وَلَٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) *القصص-45.
	ورد في القرآن انواع عذاب وهلاك الاقوام الغابرة: كما في قوله تعالى:

	1-هلاك قوم نوح:
	أ-(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ*العنكبوت)-14.
	ب-(وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ)*الانبياء-77.
	2- هلاك فرعون وجنوده بالغرق:
	أ-وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ*البقرة-50.
	3-هلاك مملكة سبأ بالسيل والطوفان:
	أ-(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ)*فصلت-16.
	4-ريح شديدة عالية السرعة كثيفة الغبار:
	أ-(فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ* تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ ك...
	ت-(أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا)*الاسراء-68.
	1-(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلأرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ)*القصص-81.
	2-(فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُس...
	4-(أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ)*سبأ-9.
	1-(قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْح...
	أن هذين الرجلين متجاورين، وكان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا، ولكل واحد منهما حدائق وزرع،ولكن ما لدى الكافر اكثر رزقا من المؤمن ،فالمؤمن كان يشكر الله على مارزقه من خير،وأما الكافر فلديه بستانين،ولديه اولاد اكثر من المؤمن،وقد اغتر بما خوله الله به في الدن...
	1-(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) *الاعراف-167.
	2-(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ)*المائد...
	1-(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)*الكهف-110.
	2-(قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)...
	3-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَر...
	4-(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَع...
	5-(قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَان...
	6-(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)*النحل-103.
	7-(لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ)*الانبياء-3.
	8-(فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ)*المؤمنون-24.
	9-(وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ)*المؤمنون-33.
	10-(قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّـهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ)*ال عمران-47.
	11-(قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا)*مريم-20.
	12-(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ)*الروم-20.
	13-(قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ)*يس-15.
	14-(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ)*فصلت-6.
	15-(مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)*الشعراء-154.
	16-(وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)*الشعراء-186.
	3-(وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ...
	4-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)*البقرة-21.
	5-(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)*البقرة-24.
	6-(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)*البقرة-44.
	7-(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ)*البقرة-96.
	8-(سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)*البقرة-142.
	9-(وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَق...
	10-(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِ...
	11-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ) *البقرة-13.
	12-(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ ش...
	14-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ)*البقرة-243.
	15-(فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَ...
	16-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَر...
	17-(فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ)*البقرة-200.
	18-(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)*البقرة-207.
	19-(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِ...
	20-(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْ...
	21-(رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ)*ال عمران-9.
	22-(رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا)*النساء-165.
	24-يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم...
	25-(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) *البقرة-188.
	26-(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*البقرة-199.
	27-(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ...
	28-(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)*يونس-11.
	29-(وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)*يونس-19.
	ج-(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)*الشعراء-214.
	1-(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا)*النبأ-18.
	2-(رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا)*النصر-2.
	3-(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ)*النمل-83.
	4-(هَٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ)*ص-59.
	5-(تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ)*الملك-8.
	1-(قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) *هود-91.
	2-(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)*هود-92.
	3-(وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ)*النمل-48.
	1-(وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ)*يس-28.
	5-(وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)       *البقرة-250.
	6-(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)*ي...
	7-(قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا)*مريم-75.
	8-(فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ)*طه-78.
	10-(أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ)*الملك-20.
	11-(فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَ...
	13-(حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)*النمل-18.
	14-(ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ)*النمل-37.
	16-(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)*الفتح-4.
	17-(ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)*التوبة-26.
	18-(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ)*القصص-8.
	19-(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ)*القصص-39.
	20-(فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ)*القصص-40.
	21-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا)*الاحزاب-40.
	22-(إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَم...
	1-(وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَا...
	2-(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ)*الزمر-73.

	المبحث الخامس-الوالدين والرجال والذكور والاناث.
	اولا-الوالدين:
	1-(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَان...
	أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ...
	10-(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)*البقرة-215.
	11-(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)*النساء-7.
	12-(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِ...
	13-(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)*البقرة-180.
	14-(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا)*النساء-33.

	ثانيا- الاباء والامهات:
	1-(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آب...
	2-(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ...
	3-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ)*المائدة-104.
	4-(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَع...
	5-(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَت...
	6-(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)*البقرة-133.
	8-(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا*النساء-22.
	9-فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ)*البقرة-200.
	10-(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)*الانعام-74.
	11-(وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)*الانعام-87.
	12-(يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِ...
	13-(وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)*الاعراف-28.
	14-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ)*البقرة-170.
	15-(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)*الاعراف-70.
	16-(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ)*التوبة-114.
	17-(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ)    *يونس-78.
	18-(قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ)*الاعراف-71.
	19-(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)*الاعراف-95.
	20-(أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)*الاعراف-173.
	21-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)*التوبة-23.
	22-(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِه...

	ثالثا-الرجال:
	1-(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) *الاحزاب-23.

	2-(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْ...
	3-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ ...
	4-(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا)*الجن-6.
	5-(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ...
	6-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم...
	7-(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)*النساء-7.
	8-(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَ...
	9-(وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)*النساء-32.
	10-(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ...
	11-(وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْ...
	12-(إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلً)*النساء-98.
	13-(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا...
	14-(وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ)*الاعراف-46.
	15-(لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)*التوبة-108.
	16-(رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)*النور-37.
	17-(قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)*المائدة-23.
	18-(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ)*الانعام-9.

	رابعا-الذكر والأنثى:
	1-(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ...
	2-(فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)*ال عمران-36.
	3-(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ...
	4-(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ ...
	5-(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا)*النساء-124.
	6-(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) *النحل-97.
	7-(اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ)*الرعد-8.
	8-(ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)*الانعام-143.
	9-(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ)*النحل-58.
	10-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...
	11-(إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ)*فصلت-47.
	12-(وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ...
	13-(مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)*غافر-40.
	14-(اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ)*الرعد-8.
	15-(إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا)*النساء-117.
	16-(أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا)*الاسراء-40.
	17-(أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ)*الصافات-150.
	18-(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)*الشورى-49.
	19-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)*الحجرات-13.
	20-(أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)*الشورى-50.

	المبحث السادس- الزوجة والنساء وامْرَأَتُ.
	1-(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْ...
	2-(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون...
	3-(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَل...
	4-(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)*...
	5-(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ ...
	6-(وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) *البقرة-35.
	7-(وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ)*الاعراف-19.
	8-(وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ...
	9-(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَ...
	10-(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِه...
	11-(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)*النساء-20.
	12-(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ)   *الرعد-23.
	13-(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا)*النساء-57.
	14-(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ)*الرعد-38.
	15-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُ...
	16-(قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)*ال عمران-15.
	17-(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ ...
	ثانيا-النساء:
	1-(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا...
	2-(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ)*ال عمران-42.
	3-(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ...
	4-(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ...
	5-(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ا...
	6-(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)*ال عمران-61.
	7-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم...
	8-(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)*النساء-3.
	9-(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)*النساء-7.
	10-(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)*النساء-15.
	11-وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلً)*انساء-22.
	12-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُو...
	13-(وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ)*البقرة-49.
	14-(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) *البقرة-223.
	15-(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*البقرة-226.
	16-(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُ...
	17-(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَز...
	18-(يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)   *الاحزاب-30.
	19-(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)*النساء-4.
	20-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْ...
	21-(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِ...
	22-(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)*البقرة-236.
	1-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ ...
	2-(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَ...
	3-(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْم...
	4-(وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا َشْعُرُونَ)*القصص-9.
	5-( إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ)*الحجر-60.
	6-(وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِ...
	7-(وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)    *يوسف-30.
	8-(قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)*يوسف-51.
	9-(وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا َشْعُرُونَ)*القصص-9.
	8-( إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ)*الحجر-60.
	9-(وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِ...
	10-(وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)    *يوسف-30.
	11-(قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ)*ال عمران-40.
	12-(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا)*مريم-5.
	14-(قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا)*مريم-8.
	15-(إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ)*النمل-23.
	17-(وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ)*هود-71.
	19-(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)*الت...
	20-(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)*التحربم-11.
	1-(إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ)*الاعراف-65.
	1-(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)*الفرقان-54.
	2-(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ)*المؤمنون-101.
	3-(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)*النحل-72.

	1-(وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ...
	2-(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)*الحج-58.
	3-(وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*ا...
	4-(النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْر...
	5-(الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) *التوبة-20.
	6-(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ ا...

	7-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)*البقرة-218.
	12-(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)*الانفال-74.
	13-(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيم)*النحل-110.
	14-(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) *النحل-41.
	15-(وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)*الانفال-75.
	16-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ ش...

	المبحث الرابع-الْجَاهِلُونَ ولايعلمون والاميون.
	المبحث السابع-البلاء والصبر. (1)
	1-(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)*البقرة-269.
	2-(ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا)*الاسراء-39.
	3-(وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)*لقمان-12.
	4-(اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ*إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ *وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ* وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاه...
	6-(رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) *البقرة-129.
	7-(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) *البقرة-151.
	8-(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُو...
	9-(فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَم...
	12-(ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)*النحل-125.
	1-(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ م...
	2-(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ)*الاعراف-145.
	3-(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)*يونس-57.
	5-(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُو...
	6-(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْ...
	8-(وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ)*الما...
	9-(ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)*النحل-125.
	1-(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)*البقرة-42.
	2-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين...
	3-(وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَى...
	4-(قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنّ...
	5-(وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِ...
	6-(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)*البقرة-146.
	8-(إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلّ...
	9-(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ م...
	10-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ...
	12-(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِن...
	13-(إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)*ال عمران-62.
	14-(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)*ال عمران-71.
	15-(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا  عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ)*المائدة-77.
	16-(وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ)*المائدة-84.
	17-(قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)*الانعام-57.
	18-(وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ)*المائدة-83.
	19-(ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْء...
	20-(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَ...
	21-(ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ)*الانعام-62.
	اولا-العمل:
	1-(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ ...
	2-(وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ)*التوبة-120.
	3-(وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ ...
	4-(وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*الانعام-54.
	5-(فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)*يونس-81.
	6-(قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)*هود-46.
	7-(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) *النحل-97.
	11-(ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِ...
	12-(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)*البقرة-82.
	13-(وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَ...
	14- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ*الجاثية-15.
	15-(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِ...
	16-(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)*فصلت-46.
	17-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-62.
	18-(مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)*غافر-40.
	19-(مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ)*الروم-44.
	20-(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ)*البقرة-96.
	1-(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ...
	2-(قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)*المائدة-119.
	4-(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا)*النساء-69.
	5-(وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)*الزمر-33.
	6-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)*التوبة-119.
	7-(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)*الحشر-8 .
	9-(لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) *الأحزاب-24.
	10-(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)* الأحزاب-23.
	11-(وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا)*الإسراء-80.
	12-(أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ)*يونس-2.
	13-(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ)*الاحقاف-16.
	14-(قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*ال عمران-95.
	15-(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)*يونس-93.
	19-(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)*سبأ-20.
	20-(لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِ...
	24-(يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ)*يوسف-46.

	4-(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَل...
	المبحث الرابع-الْجَاهِلُونَ ولايعلمون والاميون
	اولا-الجاهلون:
	1-(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن...
	2-(وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*الانعام-54.
	3-(وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ)*الانعام-111.
	4-(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَ...
	5-(قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)*هود-46.
	6-(إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ ب...
	7-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) *الحجرات-6.
	9-(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)*الاحزاب-72.
	10-(وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا)*الفرقان-63.
	11-(قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) *يوسف-33.
	12-(قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ)*يوسف-89.
	13-(قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ)*الزمر-64.
	14-(وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)*البقرة-67.
	15-(أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)*النمل-55.
	16-(وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ)*القصص-55.
	17-(قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ)*الاحقاف-23.
	22-(إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ)*الانعا...
	23-(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)      *النحل-119.
	24-(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)*النساء-17.
	25-(ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْء...
	6-(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَب...
	1-(وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَق...
	2-(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا)*النساء-130.
	3-(إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)*التوبة-93.
	4-(يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ...
	5-(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن...
	6-(لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ)*ال عمران-181.
	7-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْ...
	8-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)*التوبة-28.
	1-(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن... (1)
	2-(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ   أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)*الحشر-8.
	3-(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)*التوبة-60.
	4-(إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) *فاطر-15.
	5-(هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۖ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُ...
	6-(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) *النور-32.
	7-(فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)*القصص-24.
	8-(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)*الحج-28.
	9-(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)*البقرة-268.
	10-(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)*البقرة-271.
	1-(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ)*الت...
	2-(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) *الانعام-44.
	3-(لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)*ال عمران-188.
	4-(إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)*ال عمران-120.
	5-(إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ)*التوبة-50.
	6-(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ د...
	7-(فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) *ال عمران-170.
	8-(اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ)*الرعد-26.
	9-(قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)*يونس-58.
	10-(وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ)*هود-10.
	11-(وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ)*الرعد-36.
	12-(فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)*المؤمنون-53.
	13-(ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ)*غافر-75.
	14-(فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ)*الروم-4.
	15-(إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)*القصص-76.
	16-(مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)*الروم-32.
	17-(وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ)*الروم-36.
	18-(فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ)*النمل-36.
	19-(فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ)*غافر-83.
	20-(لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)*الحديد-23.
	21-(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ...
	1-(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ...
	2-(وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)*ال عمران-176.
	3-(انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*المائدة-69.
	4-(إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ...
	5-(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*الانعام-48.
	6-(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ)*الانعام-33.
	7-(يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) *الاعراف-35.
	8-(أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ)*الاعراف-49.
	9-(وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ)*التوبة-92.
	10-(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-262.
	11-(وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)*يوسف-84.
	12-(وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ)*فاطر-34.
	13-(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-38.
	14-(أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*يونس-62.
	15-(وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)*يونس-65.
	16-(قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ)*يوسف-13.
	19-(لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)*الحجر-88.
	24-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-62.
	25-(بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-112.
	26-(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) *البقرة-274.
	27-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-277.
	28-(وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)*ال عمران-139.
	29-(إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)*ال عمران-153.
	30-(فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) *ال عمران-170.
	2-(فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَل...
	3-(ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ...
	4-وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ...
	5-(وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ)*البقرة-49.
	6-(وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) *البقرة-124.
	7-(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*البقرة-155.
	8-(فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)*الانفال-17.
	9-(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)*ال عمران-186.
	10-(وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَ...
	11-(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِن...
	12-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)*المائدة-94.
	13-(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)*الانعام-165.
	14-(وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)*...
	15-(وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) *الاعراف-168.
	16-(هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)*يونس-30.
	17-(وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ)*الاعراف-141.
	18-(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذ...
	19-(إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ)*ابر...
	20-(وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَا...
	22-(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)*الانبياء-35.
	23-(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ)*المؤمنون-30.
	2-(فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)*الاحقاف-35.
	3-(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ)*البقرة-45.
	6-(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ)*البقرة-175.
	5-(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)*البقرة-155.
	6-(وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا  وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذ...
	7-(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ ...
	8-(فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَل...
	9-(وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)       *البقرة-250.
	10-(وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ)*الاعراف-126.
	11-(قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) *الاعراف-128.
	13-(إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)*ال عمران-120.
	14-(بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ)*ال عمران-125.
	16-(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)*ال عمران-186.
	17-(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)*ال عمران-142.
	18-(وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)*ال عمران-146.
	19-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)*ال عمران-200.
	20-(وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) *الاعراف-87.
	21-(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِه...
	22-(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ)*الانعام-34.
	1-(قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ)*الانعام-64.
	2-(وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ)*الانبياء-76.
	3-(وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ)*الصافات-115.
	3-(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ   الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ ...
	4-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِق...
	5-(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)*ال عمران-33.
	6-(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ*هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِ...
	7-(قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ*إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ* فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَل...
	8-(إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا ...
	9-(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) *النساء-54.
	10-(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً)*النساء-125.
	11-(وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ)*هود-69.
	12-(فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ*إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ* يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَا...
	13-(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ* فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِل...
	14-(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ*إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ)*الزخرف-26-27.
	15-(إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ* وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ)*الانعام-74-75.
	16-(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ*قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ا...
	17-(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا* يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ...
	19-(قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ ل...
	20-(إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ* وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ* وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ*سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ*كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)*الصافات-106-107-108-109-110.
	21-(وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ...
	22-(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰ...
	23-(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ* فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ* فَأَوْجَسَ مِن...
	24-(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا...
	25-(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ*إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ)*الزخرف-26-27.
	26-(وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ)*ص-45.
	27-(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ...
	28-(وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَ...
	29- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِي...
	30-(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)*الحج-26.
	31-(أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَ...
	32-(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ)*التوبة-114.
	33-(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*الانعام-161.
	34-(إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*اب...
	35-(إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظً) *الاحزاب-7.
	36-(وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)*يوسف-6.
	37-(وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ* إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ* أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ) *الصافات-83-84-85-86.
	38-(وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ)*يوسف-38.
	39-(إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ* وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ* وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ)*الحج-42-43-44.
	40-(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُ...
	41-(وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ* قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ* قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ...
	42-(أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ* إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ)*النجم-36-37.
	43-(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۖ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)*الحديد-26.
	44-(صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ)*الاعلى-19.

	المبحث الاول- مصطلحات الفساد.
	المبحث السابع- النعمة والرزق.
	اولا-الفساد:
	3-(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)*القصص-77.
	4-(مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا     وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ...
	5-(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)*غافر-26.
	6-(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)*الروم-41.
	12-(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)* الأنفال-73.
	13-(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ) *المؤمنون-71.
	1-( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ*أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ)     *البقرة-11-12.
	4-(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ*وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ال...
	10-(وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ)*الاعراف-127.
	1-(وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)*الاعراف-74.
	2-(وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)*الاعراف-86.
	3-(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ*الاعراف-103.
	5-(وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ)*الأعراف-142.
	7-(فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ح...
	8-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَ...
	9-(وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ*َمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِي...
	10-(آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)*يونس-91.
	11-(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ)*آل عمران-63.
	12-(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)*القصص-4.
	اولا-تعريف الفساد وانواعه:
	أ-كل معصية إفساد،قال تعالى عن فرعون:(آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)*يونس-91.
	ب-وكل تولٍ عن الحق إفساد،قال تعالى:(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ)*ال عمران-63.
	ان فساد الاباء يلحق الفساد بالذرية والأبناء والأتباع في اقتدائهم بالكبار،واطعامهم من المال الحرام،ولهذا قال نوح  عليه السلام،كما في قوله تعالى:(إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا)*نوح-27.
	وقال الملأ المضلون من قوم فرعون كما في قوله تعالى:(وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ ق...
	ويعد الفساد الأكبر،فإذا فسد كبار القوم واولياء امورهم فإنهم ينشرون الفساد بقوة نفوذهم واستخدام سلطاتهم وقوتهم ،وقد ذكر في القرآن عن بلقيس في قوله تعالى:(قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِل...
	(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)*فافر-26.
	هذا بالرغم من أن فرعون نفسه كان مكثراً من الإفساد بكل أنواعه،ولا تشفع له الأبراج العالية والأصنام المنصوبة والقبور المشيدة، وكل ما يطلق عليه الحضارة الفرعونية فإنها جميعاً شواهد على استبداد وسيطرة وطغيان الفراعنة الذين كانوا يطمعون أن ينقلوا معهم الث...
	ووصف القرآن فرعون بالعلو والإفساد في الأرض كما في قوله تعالى:(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)*القصص-4.
	ومثلما كان فرعون مفسداً بنفوذه السياسي والاداري والعسكري، فقد كان قارون مفسداً بنفوذه المالي والاقتصادي، وقد كان قادراً على استعمال أمواله في الإصلاح في الأرض،ولكنه أبى إلا أن يستعمل نعمة الله في محاربة الله،وقد ورد في القرآن ما قال له الناصحون من قو...
	إن الصراع والجشع الذي مارسه الانسان على الأرض منذ ان بدأت عليها الحياة البشرية هو صراع بين المصلحين والمفسدين،والعاقبة فيه لأهل الصلاح في الدنيا والآخرة،كما في قوله تعالى:(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ا...
	وقد أوصى موسى عليه السلام أخاه هارون حين استخلفه بأن لا يتبع سبل المفسدين كما في قوله تعالى:(وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْ...
	هذا يعني الناس صنفان اما مصلح أو مفسد ولا يستويان،كما ورد في قوله تعالى:(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ*وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِي...
	ولا يمكن أن يستوي أهل الإصلاح وأهل الإفساد في الدنيا ولا في الآخرة،اذ قال تعالى:(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)*ص-28.
	وقوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)*الرعد-25.
	في قوله تعالى:(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ)*النحل-88.       وهل بعد ذلك من خسران،والذين وصفهم الله في قوله تعالى:(الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِ...
	إن أثر الفساد والإفساد ليس له حدود لو سارت الأمور على مقتضى أهواء المفسدين،فقال تعالى:(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ)*ا...
	ولو لم يقف المصلحون في وجه المفسدين لعم الفساد أرجاء الأرض ولشمل الضلال كل أطرافها، ولكن من رحمة الله أنه يدفع فساد المفسدين بجهاد المصلحين،فقد ورد في قوله تعالى:(فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَا...
	إن الأمل الوحيد في إنقاذ الأرض من المفسدين في كل الأزمنة والأمكنة، يكمن في قيام أهل الحق والإصلاح بمسؤولياتهم أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجهاداً في سبيل الله،كما في قوله تعالى:(فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَن...
	1-(لاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)*النساء-114.
	2-(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِ...
	3-(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)*النساء-35.
	4-(فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚوَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)*الب...
	7-(وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا)*النساء-16.
	7-(وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)*البقرة-224.
	ولا تجعلوا أيها المسلمون حلفكم بالله مانعًا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس بأن تُدْعَوا إلى فعل شيء منها، فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوه، بل على الحالف أن يعدل عن حلفه،ويفعل أعمال البر ويكفر عن يمينه  ولا يعتاد ذلك،والله سميع...
	2-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ)*البقرة-11.
	1-(وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ  هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْ...
	2-(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا)*النساء-122.
	3-(فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ)*ال عمران-39.
	4-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-277.
	5-(إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ*وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِ...
	6-(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ ...
	7-(-وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا)*النساء-69.
	8-(وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ*ال عمران-75.
	9-(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)*البقرة-82.
	10-(يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ)*ال عمران-114.
	11-(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ...
	12-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-62.
	13-(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)*   البقرة-130.
	(وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)*هود-117.
	(يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)    *الاعراف-35.(20)

	المبحث الخامس-الضر والنفع.
	اولا-مصطلحات الضر:
	1-(وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ...
	2-(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا)*الاسراء-56.
	3-(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ)*يوسف-88.
	4-(وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا) *الاسراء-67.
	5-(وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)*يونس-12.
	6-(وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)*الانبياء-83.
	7-(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ)*النحل-53.
	8-(ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ)*النحل-54.
	9-(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ ...
	10-(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ...
	11-(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُ...
	12-(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِو...
	14-إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ*ال عمران-120.
	15-(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)*ال عمران-134.
	16-(وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)*ال عمران-176.
	17-(إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)*ال عمران-177.
	18-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ...
	19-(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ ل...
	20-(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا و...
	21-(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَات...
	22-(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِ...
	23-(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَ...
	24-(يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ)*الحج-13.
	ثانيا-آيات ذكر فيها النفع مقدما على الضر
	3-(قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ*أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ)*الشعراء-72-73.
	رابعا-آيات ذكر فيها الضر مقدما على النفع:
	1-(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)*ال عمران-104.
	2-(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي ال...
	4-(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)*التوبة-41.
	6-(فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)*القصص-24.
	7-(وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ)*هود-84.
	9-(وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) *الانبياء-73.
	10-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)*البينة-7.
	11-(وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)*العاديات-8.
	12-(لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ )*فصلت-49.
	13-(وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ)*النحل-30.
	14-(قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)*الاعراف-188.
	15-(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) *البقرة-180.
	20-(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)*البقرة-103.
	21-(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)*البقرة-106.
	22-(وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ا...
	23-(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)*البقرة-158.
	24-(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)*البقرة-269.
	25-(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) *البقرة-110.
	26-(وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)*البقرة-148.
	27-(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)*البقرة-216.
	28-(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)*البقرة-215.
	29-(فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ...
	30-(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ...
	31-(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)*ال...
	32-(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)*البقرة-263.
	33-(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِ...
	34-(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)*البقرة-271.
	35-(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ)*ال عمران-...
	36-(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)*ال عمران-54.
	37-(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)*ال عمران-30.
	38-(مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)*البقرة-105.
	39-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)*الحج-77.
	40-(فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ*ص-32.
	41-(أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ ...
	42-(أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)*الدخان-37.
	43-(أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَم...
	44-(إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي...
	45-(فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ)*الرحمن-70.
	20-(قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ)*يوسف-77.
	21-(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)*المائدة-11.
	22-(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ)*البينة-6.
	23-(وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا)*الاسراء-83.
	24-(وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الّ...
	25-(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)*النور-11.

	المبحث السابع-النعمة والرزق.
	1-(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذ...
	2-(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ)*لقمان-20.
	3-(إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)*الزخرف-59.
	4-(وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ)*المائدة-20.
	5-(سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)*البقرة-211.
	6-(فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)*الحجرات-8.
	7-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ)*ابراهيم-28.
	8-(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)*النحل-112.
	9-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ...
	10-(يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)*ال عمران-171.
	11-(وأما بنعمة ربك فحدث)*الضحى-11.
	12-(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ)*العنكبوت-67.
	13-(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)*النحل-18.
	14-(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)*الفاتحة-7.
	15-(وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ)*فصلت-51.
	16-(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا)*النساء-69.
	17-(قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)*المائدة-23.
	18-(فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ)*ال عمران-174.
	19-(فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ)*الفجر-15.
	20-(ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)*الانفال-53.
	21-(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)*البقرة-40.
	22-(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا)*المزمل-11.
	1-(وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)*الجاثية-5.
	2-وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)*المائدة-88.
	3-(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ ...
	4-(وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ...
	5-(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَ...
	6-(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ)       *طه-131.
	16-(فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّه...
	7-(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ)*طه-132.
	8-(وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا)*الاحزاب-31.
	9-(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ)*الواقعة-82.
	10-(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)*الذاريات-22.
	11-(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)*ال عمران-169.
	12-(مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)*غافر-40.
	13-(وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) *النساء-5.
	14-(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)*البقرة-3.
	15-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)*البقرة-254.
	1-(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) *البقرة-186.
	2-(وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)*الانعام-69.
	4-(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا...
	1-(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ ...
	1-(وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)          *ال عمران-72.
	2-(وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) *الاعراف-168.
	3-(وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)*يوسف-62.
	1-(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ)*الانعام-65.
	1-(ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) * الانعام-154.
	1-(وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْ...
	1-(وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ)  *التوبة-12.
	1-(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا   رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)*التوبة-122.
	1-(يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي   أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ)*يوسف-46.
	1-(رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ)*ابراهي...
	1-(رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)  *البقرة-128.
	2-قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ*وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا ُسْلِمِينَ)* الاعراف-125-126.
	5-(أَلَّا تَعْلُوا عَلَيّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ)*النمل-31.
	6-(قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ)*النمل-38.
	7-(فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ)*النمل-42.
	8-(وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ)*القصص-53.
	5-(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّا...
	7-(إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)*النمل-91.
	قل أيها الرسول للناس إنما أُمرت أن أعبد رب هذه البلدة وهي مكة، الذي حَرَّمها على خلقه أن يسفكوا فيها دمًا حرامًا،أويظلموا فيها أحدًا،أو يصيدوا صيدها،أو يقطعوا شجرها،وله سبحانه كل شيء،وأُمرت أن أعبده وحده دون مَن سواه،وأُمرت أن أكون من المنقادين لأمره،...
	8-(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْ...
	ووصينا الإنسان أن يحسن في صحبته لوالديه بِرًّا بهما في حياتهما وبعد مماتهما،فقد حملته أمه جنينًا في بطنها على    مشقة وتعب،وولدته على مشقة وتعب أيضًا،ومدة حمله وفطامه ثلاثون شهرًا،وفي ذكر هذه المشاق التي تتحملها الأم     دون الأب دليل على أن حقها على ...
	1-(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)* ال عمران-52.
	2-(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا   أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُو...
	قل أيها الرسول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالَوْا إلى كلمة عدل وحق نلتزم بها جميعًا وهي أن نَخُص الله وحده بالعبادة،ولا نتخذ أي شريك معه من وثن أو صنم أو صليب أو طاغوت أو غير ذلك،ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله، فإن أعرضوا عن هذه الدعوة ا...
	3-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)*ال عمران-102.
	4-(قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَ...
	5-(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ   بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ*...
	ما ينبغي لأحد من البشر أن يُنزِّل الله عليه كتابه ويجعله حكمًا بين خلقه ويختاره نبياً،ثم يقول للناس اعبدوني من دون الله، ولكن يقول كونوا حكماء فقهاء علماء بما كنتم تُعَلِّمونه غيركم من وحي الله تعالى،وبما تدرسونه منه حفظًا وعلمًا وفقهًا،
	وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا تعبدونهم من دون الله،أَيُعْقَلُ أيها الناس أن يأمركم بالكفر بالله   بعد انقيادكم لأمره.(4)
	6-(وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ)*المائدة-111.
	7-(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*فَإِلَّمْ  يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِل...
	9-(وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ)*النمل-81.
	10-(وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)*البقرة-132.
	11-(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)*البقرة-133.
	12-(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ...
	13-(وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ   وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)*العنكبوت-46.
	14-(وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ)*الروم-53.
	1-(رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)*يوسف-101.
	ومن المؤسف جدا اطلق المسلمون بعد الخلفاء الراشدين اسم المذاهب على المدارس الفقهية،وهذا كان له اثار سلبية على الدين الاسلامي والمسلمين،فقد تم استغلال ذلك لطعن في الدين الاسلامي وخاصة من قبل المنظمات الصهيونية والصليبية والفرس المجوس والسيخ والمرتدين عن...
	ظهر في الاسلام عدد من الفرق والطرق بعد الخلافاء ألراشدين معظمها مصطنعة لخدمة معينة تعمل على اضعاف الاسلام ،والبعض لغايات ومنافع شخصية،والقليل منها لنصرة وديمومة الاسلام والدفاع عنه،وقد استخدمت بعضها بدع وخرافات وافكار وسلوكيات منافيه لما جاء به الدين ...
	1-(ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِن...
	2-(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا...
	3-(أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)*البقرة-100.
	4-(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) *البقرة-75.
	5-(وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)*البقرة-101.
	6-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) *ال عمران-23.
	7-(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)*البقرة-146.
	8-(إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)*ا...
	9-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ)*ال عمران-100.
	10-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا ...

	ثانيا-الملة:
	2-(قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*ال عمران-95.
	3-(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلً)*النساء-125.
	1-(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*البقرة-135.
	4-(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*الانعام-161.
	5-(قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)*يوسف-37.
	6-(وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ)*يوسف-38.
	7-(ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*النحل-123.
	8-(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُو...
	9-(وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير...
	10-(قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكّ...
	11-(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ)  *ابراهيم-13.
	12-(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)  *البقرة-130.
	13-(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ)*الاعراف-88.
	14-(إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا)*الكهف-20.
	15-(مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ)*ص-7.
	2-(اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)     *المجادله-19.
	1-(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ)*غافر-5.
	3-(لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُ...
	4-(وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) *الاحزاب-22.
	5-(جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ)*ص-11.
	6-(وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ)*ص-13.
	7-(وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ)*غافر-30.
	8-(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ)*الزخرف-65.
	9-(وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)*المائدة-56.
	10-(ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا)*الكهف-12.
	11-(فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)*المؤمنون-53.
	12-(مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)*الروم-32.
	13-(إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ)*فاطر-6.
	14-(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ)*مريم-37.
	15-(يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا)*احزاب-20.
	16-(أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ...
	17-(وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ)*الرعد-36.
	1-(وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا)*النساء-81.
	2-(وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)*الاعراف-87.
	3-(ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ...
	4-(وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا ...
	5-(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَع...
	6-(لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)*التوبة-66.
	7-(وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)*ال عمران-69.
	8-(وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)*ال عمران-72.
	9-(فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ)*التوبة-83.
	10-(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)*التوبة-122.
	11-(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين...
	12-(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)*القصص-4.
	13-(إِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا)*الاحزاب-13.
	14-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ ط...
	15-(إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)*ال عمران-122.
	16-(ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْء...
	17-(أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ)*الانعام-156.
	18-(وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)*الاعراف-87.
	1-(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ)*الانعام-65.
	2-(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)   *الانعام-159.
	3-(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)*القصص-4.
	4-(مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)*الروم-32.
	5-(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ)*الحجر-10.
	6-(ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا)*مريم-69.
	7-(وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ  الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَ...
	8-(وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ)*الصافات-83.
	1-(وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ)*ال عمران-166.
	2-(إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)*ال عمران-155.
	1-(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ*غافر-10.
	2- وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)*الشورى-52.
	وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها النبي أوحينا إليك قرآنًا من عندنا،ما كنت تدري قبله ما الكتب السابقة ولا الإيمان ولا الشرائع الإلهية،ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس نهدي به مَن نشاء مِن عبادنا إلى الصراط المستقيم،وإنك أيها الرسول لَتَدُلُّ وَتُرْشِد...
	3-(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِ...
	واعلموا أن بين أظهركم رسولَ الله فتأدبوا معه؛ فإنه أعلم منكم بما يصلح لكم، يريد بكم الخير، وقد تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه، لو يطيعكم في كثير من الأمر مما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وحسَّنه ف...
	4-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا   مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاس...
	يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين،عسى أن يكون المستهزأ  به منهم خيرًا من المستهزئين،ولا يستهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات، عسى أن يكون المستهزأ به منهنَّ خيرًا من المستهزئات،ولا يَعِبْ بعضكم بعضًا،ولا يَ...
	5-(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)*الحجرا...
	6-(لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَه...
	إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان،وعمل الجوارح،ويصدر من المؤمن كامل الإيمان،وضعيف الإيمان،قال الله تعالى:(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ا...
	اما الإيمان فيعني الاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله،ولا يصدر إلا من المؤمن حقا كما قال تعالى:       (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ...
	1-(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)*البقرة-3.
	2-(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)*البقرة-4.
	3-(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)*البقرة-6.
	4-(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ)*البقرة-8.
	5-(يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)*البقرة-9.
	6-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ)  *البقرة-13.
	7-(إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ)*البقرة-14.
	8-(بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ  قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ ف...
	9-(إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا  الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِل...
	10-(وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ) *البقرة-41.
	11-وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)*البقرة-55.
	12-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ    عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-62.
	13-(وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ  عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)*البقرة-76.
	14-(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)*البقرة-82.
	15-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِي...
	وإذا قال بعض المسلمين لليهود صدِّقوا بما أنزل الله من القرآن، قالوا نحن نصدِّق بما أنزل الله على أنبيائنا،ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك،وهو الحق مصدقًا لما معهم، فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقًا لآمنوا بالقرآن الذي صدَّقها،قل لهم يا محمد إن كنتم مؤمنين بما...
	16-(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)*البقرة-103.
	17-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)*البقرة-104.
	18-(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) *البقرة-137.
	19-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)*البقرة-153.
	20-(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ ش...
	رغم هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون الله أصنامًا وأوثانًا وأولياء يجعلونهم نظراء لله تعالى، ويعطونهم من المحبة والتعظيم والطاعة،ما لا يليق إلا بالله وحده، والمؤمنون أعظم حبا لله من حب هؤلاء الكفار لله ولآلهتهم،لأن المؤمنين أخلصوا المحبة...
	21-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)*البقرة-172.
	22-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...
	23-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)*البقرة-183.
	24-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)*البقرة-208.
	25-(زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)*البقرة-212.
	26-(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ...
	كان الناس جماعة واحدة،متفقين على الإيمان بالله ثم اختلفوا في دينهم، فبعث الله النبيين دعاة لدين الله، مبشرين مَن أطاع الله بالجنة،ومحذرين من اشرك به وعصاه في النار،وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت عليه،ليحكموا بما فيها بين الناس فيما اختلفو...
	27-(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ...
	28-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)*التوبة-23.
	يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم من الآباء والإخوان وغيرهم أولياء، تفشون إليهم أسرار المسلمين، وتستشيرونهم في أموركم، ما داموا على الكفر معادين للإسلام. ومن يتخذهم أولياء ويُلْقِ إليهم المودة فقد عصى الله تعالى، وظلم ن...
	2-(لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)*ال ع...
	3-(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ)*ال عمران-68.
	4-(وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)*ال عمران-121.
	5-(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ...
	6-(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)*ال عمران-164.
	1-(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)  *البقرة-223.
	7-(وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ)*ال عمران-166.
	8-(يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)*ال عمران-171.
	9-(مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَر...
	10-(فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا)*النساء-84.
	11-(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا و...
	12-(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)*النساء-103.
	13-(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)*النساء-115.
	14-(الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا)*النساء-139.
	15-(الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَ...
	16-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا) *النساء-144.
	17-(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)*النساء-146.
	18-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَة...
	19-(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)*الانعام-27.
	20-(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ د...
	21-(كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ)*الانفال-5.
	22-(فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)*الانفال-17.
	5-(لَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)*التوبة-4.
	6-(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)*التوبة-7.
	7-(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)*البقرة-241.
	8-(بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)*ال عمران-76.
	9-(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)*المائدة-27.
	10-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)*التوبة-123.
	11-(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ)*الحجر-45.
	12-(وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ)*النحل-30.
	13-(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ)*النحل-31.
	14-(يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا)*مريم-85.
	15-(فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا)*مريم-97.
	16-(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)*ص-28.
	17-(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)*الزخرف-67.
	18-(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ)*الدخان-51.
	19-(إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)*الجاثية-19.
	20-(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ)*الذاريات-15.
	21-(كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ)*الطور-17.
	22-(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ)*القمر-54.
	23-(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ)*المرسلات-41.
	1-(قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)*المائدة-119.
	2-(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)*الاعراف-70.
	5-(قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)*هود-32.
	6-(وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ)*يوسف-27.
	7-(قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)*يوسف-51.
	9-(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) *النور-6.
	14-(أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)*العنكبوت-29.
	16-(وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ) *البقرة-41.
	17-وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ)*البقرة-89.
	18-(لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) *الاحزاب-24.
	19-(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)*الاحقاف-22.
	20-(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)*البقرة-31.
	اولا-الظلم:
	1-(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا َهْدِيَهُمْ طَرِيقًا)*النساء-168.
	1-(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُو...
	وإذا طَلَّقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن، فراجعوهن،ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعًا وعرفًا،أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن،واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد الإضرار بهن لأجل الاعتداء على حقوقهن، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة، ولا تت...
	2-(لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا)*النساء-148.
	لا يُحِبُّ الله أن يَجهر أحدٌ بقول السوء، لكن يُباح للمظلوم أن يَذكُر ظالمه بما فيه من السوء ليبيِّن مَظْلمته،وكان الله سميعًا لما تجهرون به، ليمًا بما تخفون من ذلك.(20)
	3-(قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا)*الكهف-87.
	4-(إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)*النمل-11.
	5-(الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)*غافر-17.
	6-(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ  وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْ...
	يا أيها النبي إذا أردتم أنت والمؤمنون أن تطلِّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعدتهن،أي في طهر لم يقع فيه جماع،أو في حَمْل ظاهر،واحفظوا العدة  لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن،وخافوا الله ربكم ولا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسكنَّ فيها إلى أن ت...
	حال المنافقين الذين آمنوا -ظاهرًا لا باطنًا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم،ثم كفروا فصاروا يتخبطون في ظلماتِ ضلالهم وهم لا يشعرون،ولا أمل لهم في الخروج منها،تُشْبه حالَ جماعة في ليلة مظلمة وأوقد أحدهم نارًا عظيمة للدفء والإضاءة فلما سطعت النار وأنارت ...
	7-(أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)*مريم-38.
	8-(وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) *البقرة-35.
	9-(وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ)*البقرة-51.
	10-(وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ...
	11-(وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)*البقرة-57.
	واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض،إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حَرِّ الشمس،وأنزلنا عليكم المنَّ، وهو شيء يشبه الصَّمغ طعمه كالعسل،وأنزلنا عليكم السَّلوى وهو طير يشبه السُّمانَى،وقلنا لكم كلوا من طيِّبات ما رزقناكم،ولا تخالفوا دينكم فلم ت...
	12-(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)  *البقرة-59.
	فبدَّل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول الله وحرَّفوا القول والفعل جميعًا،إذ دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا  حبة في شعرة، واستهزءوا بدين الله،فأنزل الله عليهم عذابًا من السماء بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة الله.(23)
	13-(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ)*البقرة-92.
	14-(وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)*البقرة-95.
	15-(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)*البقرة-...
	ولن يفعلوا ذلك أبدًا؛ لما يعرفونه من صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن كذبهم وافترائهم،وبسبب ما ارتكبوه     من الكفر والعصيان،المؤَدِّيَيْن إلى حرمانهم من الجنة ودخول النار،والله تعالى عليم بالظالمين من عباده،وسيجازيهم      على ذلك.(24)
	16-(وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)*البقرة-124.
	واذكرأيها النبي حين اختبر الله إبراهيم بما شرع له من تكاليف، فأدَّاها وقام بها خير قيام،قال الله له إني جاعلك قدوة للناس،قال إبراهيم ربِّ اجعل بعض نسلي أئمة فضلا منك،فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين الإمامةُ في الدين.(25)
	17-(أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِ...
	بل أتقولون مجادلين في الله إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب  كانوا على دين اليهود أو النصارى،وهذا كذب،فقد بُعِثوا وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل، قل لهم أيها الرسول أأ...
	18-(وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إ...
	ولئن جئت أيها الرسول الذين أُعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على أن توجُّهك إلى الكعبة في الصلاة هو الحق من عند الله، ما تبعوا قبلتك عنادًا واستكبارًا، وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى،وما بعضهم بتابع قبلة بعض،ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها...
	19-(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِم...
	20-(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ ش... (1)
	كل هذه البراهين القاطعة التي تثبت ان الله واحد ويتخذ فريق من الناس من دون الله أصنامًا وأوثانًا وأولياء يجعلونهم نظراء لله تعالى، ويعطونهم من المحبة والتعظيم والطاعة ما لا يليق إلا بالله وحده،والمؤمنون أعظم حبا لله من حب هؤلاء الكفار لله ولآلهتهم،لأن ...
	21-وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ*البقرة-193.
	1-(وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا)*الكهف-53.
	2-(وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ)*الشعراء-99.
	3-(وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ مُوَاقِعُوهَا  الْمُجْرِمُونَ)*يونس-82.
	ويثبِّت الله الحق الذي جئتكم به من عنده فيُعليه على باطلكم بكلماته وأمره، ولو كره المجرمون أصحاب المعاصي مِن آل فرعون. (29)
	4-(لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ)*الانفال-8.
	5-(قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)*القصص-78.
	قال قارون لقومه الذين وعظوه إنما أُعطيتُ هذه الكنوز بما عندي من العلم والقدرة، أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك مِن قبله من الأمم مَن هو أشد منه بطشًا، وأكثر جمعًا للأموال،ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون، لعلم الله تعالى بها، إنما يُسْألون سؤال توبيخ وتقر...
	6-(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ)*الروم-12.
	7-(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ)*الروم-55.
	8-(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ)  *السجدة-12.
	9-(وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ)*يس-59.
	10-(يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ)*الرحمن-41.
	11-(وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ)*الانعام-55.
	12-(وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)*الانعام-123.
	13-(وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ)*...
	14-(فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)*الانعام-147.
	15-(إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)*الاعراف-40.
	16-(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ)*الاعراف-84.
	17-(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا  مُجْرِمِينَ) *الاعراف-133.
	18-(لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)*التوبة-66.
	19-(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ)*يونس-13.
	20-(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ)*يونس-17.
	21-(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ)*يونس-50.
	22-(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ)*يونس-75.
	3-(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ)*ال عمران-110.
	4-(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)*النور-4.
	5-(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِم...
	وعد الله بالنصر الذين آمنوا منكم وعملوا الأعمال الصالحة، بأن يورثهم أرض المشركين، ويجعلهم خلفاء فيها، مثلما فعل مع أسلافهم من المؤمنين بالله ورسله،وأن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم وهو الإسلام دينًا عزيزًا مكينًا، وأن يبدل حالهم من الخوف إلى الأمن، إذا ع...
	6-(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)*التوبة-67.
	7-(وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)*المائدة-47.
	8-(فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)*الاحقاف-35.
	9-(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)*الحشر-19.
	10-(إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِل...
	11-(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)   *البقرة-59.
	12-(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي ا...
	13-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ...
	14-(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ...
	حرَّم الله عليكم الميتة وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاة،وحرَّم عليكم الدم السائل المُراق،ولحم الخنزير،وما ذُكِر عليه غير اسم الله عند الذبح،والمنخنقة التي حُبِس نَفَسُها حتى ماتت،والموقوذة وهي التي ضُربت بعصا أو حجر حتى ماتت،والمُتَرَدِّية وه...
	15-(قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ)*المائدة-25.
	16-(قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ)*المائدة-26.
	قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الأرض المقدَّسة محرَّم على هؤلاء اليهود دخولها أربعين سنة، يتيهون في الأرض حائرين،فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعتي.(35)
	17-(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ ...
	18-(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ)    *المائدة-59.
	19-(وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)*المائدة-81.
	20-(ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)*المائدة-108.
	21-(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)*الانعام-49.
	22-(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)*الانعام-121.
	23-(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا ...
	24-(وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ)*الاعراف-102.
	25-(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ)*الاعراف-145.
	وكتبنا لموسى في التوراة من كل ما يحتاج إليه في دينه من الأحكام، موعظة للازدجار والاعتبار وتفصيلا لتكاليف الحلال والحرام والأمر والنهي والقصص والعقائد والأخبار والمغيبات، قال الله له فخذها بقوة، أي: خذ التوراة بجد واجتهاد،وأمر قومك يعملوا بما شرع الله ...
	26-(وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)*...
	27-(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) *الاعراف-165.
	28-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا  مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاس...
	29-(إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا  الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِ...
	30-(وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ)*البقرة-99.
	31-(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي ا...
	32-(كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ)   *التوبة-8.
	33-(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِه...
	قل يا أيها الرسول للمؤمنين إن فَضَّلتم الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيها،إن فَضَّلتم ذلك على حب الله ورسوله والجهاد    في سبيله فانتظروا عقاب الله ونكاله ...
	1-(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا)*النساء-61.
	2-فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا)*النساء-88.
	4-(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ ...
	5-(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا)*النساء-142.
	6-(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا)*النساء-145.
	7-(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)*التوبة-67.
	8-(وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ)   *التوبة-68.
	10-(لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)*الاحزاب-24.
	11-(لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)*الاحزاب-73.
	12-(وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)*الف...
	13-(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) *المنافقون-1.
	14-(هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ  الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ)*المنافقون-7.
	15-(يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)*المنافقون-8.
	1-(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِين...
	2-(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)*الزخرف-25.
	3-(وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ)*الواقعة-92.
	4-(فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ)*القلم-8.
	5-(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)*البقرة-10.
	6-(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)*البقرة-39.
	7-(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا ك...
	8-(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ)*ال عمران-11.
	9-(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)*ال عمران-61.
	10-(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَ...
	11-(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ...
	12-(فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)*ال عمران-94.
	13-(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)*ال عمران-137.
	14-(فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ)*ال عمران-184.
	15-(انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا)*النساء-50.
	16-(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)*المائدة-10.
	17-(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ...
	18-(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِ...
	19-(لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ)*المائدة-70.
	20-(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)*المائدة-86.
	21-(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)*المائدة-103.
	22-(فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ)*الانعام-5.
	23-(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)*الانعام-11.
	24-(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)*الانعام-21.
	2-(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَ...
	3-(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا)* النساء-37.
	6-(هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۖ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُ...
	7-(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)*الحديد-24.

	المبحث الحادي عشر-الرجس والرجز. (1)
	اولا-الرجس:
	1-(فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)*الأ...
	2-(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ)*يونس-100.
	3-(ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)*الحج-30.
	4-(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَ...
	5-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) *المائدة-90.
	يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه انما الخمر وهي كل مسكر يخل في عقل الانسان،والميسر وهي القمار،والمراهنات وما شابه ذلك،مما فيه مضرة وصد عن ذكر الله،والانصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما للألهة وعبادتها،والأزلام وهي قداح...
	6-(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا ع...
	7-(قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ)*الأعراف-71.
	قال نبي الله هود عليه السلام لقد حق عليكم بما قلتم سخط وغضب من الله،اتجادلونني في هذه الاصنام التي اتخذتموها انتم وا باؤكم وجعلتم لها اسماء،وهي في الحقيقة لاتنفع ولاتضر،،ليس لكم حجة من الله،ولا دليل يبررعبادتكم لها،او يصدق زعمكم بانه رضي بان تكون واسط...
	8-(سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)*التوبة-95.
	9-(وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ)*التوبة-125.
	1-(إذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ)*الأنفال-11.
	2-(وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ)*سبأ-5.
	3-(هَٰذَا هُدًى ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ)*الجاثية-11.
	4-(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)         *البقرة-59.
	5-(وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ)*الاعراف-134.
	6-(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ)*الاعراف-135.
	7-(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ)     *الاعراف-162.
	8-(إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)*العنكبوت-34.
	9-(وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)*المدثر-5.
	الرجزيعني ترك المعاصي.
	المبحث السادس-عبادة الاصنام قبل الاسلام.
	1-(مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُ...
	من اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام الله وتغييره عمَّا هو عليه افتراء على الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع منَّا لا سمعت،ويقولون: راعنا سمعك أي: افهم عنا وأفهمنا، يلوون ألسنتهم بذلك،وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة ...
	2-(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ فَاعْفُ ...
	3-(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ...
	4-(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)  *البقرة-59.
	فبدَّل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول الله،وحرَّفوا القول والفعل جميعًا،إذ دخلوا يزحفون على أستاههم(ادبارهم) وقالوا: حنطة بدل حطة ،واستهزءوا بدين الله. فأنزل الله عليهم عذابًا من السماء بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة الله.(7)
	5-(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) *البقرة-75.
	أيها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل،فطمعت نفوسكم أن يصدِّق اليهودُ بدينكم،وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة، ثم يحرفونه بِصَرْفِه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته،أو بتحريف ألفاظه،وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدًا وكذب...
	6-(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ)*البقرة-79.
	هلاك ووعيد شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم،ثم يقولون: انه التوراة المنزلة من عند الله ،وهو محرف وملفق من عندهم ومخالف لما أنزل الله على نبيِّه موسى عليه السلام، ويبيعونه على عامة الناس،ليحصلوا نتيجة ذلك على اموال،ويحذر الله هؤل...
	7-(وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ*هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَ...
	به،قد جاءت رسل ربنا بالحق،فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا او هل نرد الى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل،نوحد الله ونترك الشرك،فيقال لهم لا،قد خسروا انفسهم،اذ صاروا الى الهلاك،وذهب عنهم ما كانوا يفترون عن دعوى الشرك. (10)
	8-(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ)     *الاعراف-162.
	غيَّر الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول،ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم(ادبارهم)،وقالوا:حنطة بدل حطة،فأرسلنا عليهم عذابًا من السماء،أهلكناهم به بسبب ظلمهم وعصيانهم.(11)
	9-(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَم...
	هو وحده الذي أنزل عليك القرآن منه آيات واضحات الدلالة،هن أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند الاشتباه،ويُرَدُّ ما خالفه إليه،ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني،لا يتعيَّن المراد منها إلا بضمها إلى المحكم، فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبع...
	10-(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ...
	وإن مِن اليهود جماعةً يحرفون الكلام عن مواضعه،ويبدلون كلام الله ليوهموا غيرهم أن هذا من الكلام المنزل هو التوراة ،وما هو منها في شيء،ويقولون هذا من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسى،وما هو من عند الله، وهم لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ...
	11-(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)*ال عمران-21.
	12-(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ...
	وقد نزل عليكم أيها المؤمنون في كتاب ربكم أنه إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها فلا تجلسوا مع الكافرين والمستهزئين،إلا إذا غيروا الحديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات الله،إنكم إذا جالستموهم،وهم على ما هم عليه، فأنتم مثلهم لأنكم رضيتم بكفرهم و...
	13-إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا*أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ...
	ان الذين كفروا بالله ورسله من اليهود والنصارى،ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله،بان يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين ارسلهم الله الى البشرية جميعا،او يصدقوا بعض الرسل ويكذبوا بعضا،ويزعموا ان بعض الرسل افترى على ربه،يريدون ان يتخذوا طريقا نحو الظلالة الت...
	14-(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ...
	15-(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ...
	ان الذين تعبدون ايها المشركون من خلق من دون الله،والله هو خالقهم وهم عباده وبشر مثلكم واموات،وانتم افضل حالا منهم لانكم احياء وتمارسون كل اموركم،ام هم فهم ليس لهم ارجل يمشون بها ولا ايدي يبطشون بها ولاينطقون ولايسمون ولايبصرون ،فهل يستجيبون لكم اذا تد...
	16-(أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا)*الكهف-102.
	آفظن الذين كفروا واتخذوا عبادي وهم تحت سلطاني من الملائكة وعيسى وعزير الهة يعبودونهم من دوني،لينفعوهم   يوم القيامة وينجونهم مما يحل بهم من عذاب،ولقد اعددنا جهنم لهؤلاء الكافرين لتكون مستقرا او منزلا لهم في الاخرة.(17)
	17-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)*التوبة-30.
	18-(وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا* رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ  لَعْنًا كَبِيرًا) *الاحزاب-67-68.
	وقال الكفار يوم العرض على الواحد القهار،ربنا انا اتبعنا قادتنا من البشر وأئمتنا واكابرنا الكافرين والمشركين والفاسدين والظالين،والمنحرفين عن الطريق المستقيم والحق الذي انزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ،فأظلونا الطريق المستقيم في عبادة الله سبح...
	8-(وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْم...
	لما بعث الله عيسى الى بني اسرائيل قال لهم اني رسول الله اليكم،وخئتكم بآيات اودلائل تدل على صدقي،اني اعمل    من الطين ما يشبه الطير فيكون طيرا بأذن الله،وهم ينظرون اليه عندما عمله وطار وعندما غاب عن انظارهم سقط ميتا،واني اشفي من يولد اعمى فيكون بصيرا،و...
	9-(وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّه...
	واعلموا ان الله اخذ المواثيق والعهود الغليظة على بني اسرائيل،ولكنهم نقضوها وننكثوها،فاحذروا ان تفعلوا فعلهم ،وتسيروا سيرتهم،فتنالوا مثال ما نالوا من العقاب والجزاء،فان الله اخذ العهد والميثاق على بني اسرائيل،فاختار موسى اثنى عشر رجلا منهم رؤساء وعارفي...
	10-(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)*البقرة-122.
	11-(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا ...
	13-(إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا ه...
	واذكر ايها الرسول حين قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله  بعثني اليكم مصدقا  لما انزل قبلي من التوراة،فلست ببدع من الرسل،ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد،فلما جاء عيسى بالحجج الدالة على صذقه قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه.(25)
	14-(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)*البقرة-40.
	15-(سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)*البقرة-211.
	16-(كلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)*ال عمران-93.
	17-(لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ)*المائدة-70.
	18-(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ...
	يقسم الله الله تعالى بان الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم قد كفروا بقولهم هذا،واخبر الله ان المسيح قال يا بني اسرائيل اعبدونا الله وحده لاشريك له،فانا وانتم عبادا لله،وان من يعبد مع الله اله اخر فقد حرم عليه الجنة،وجعل النار مستقره،وليس له ...
	19-(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)*المائدة  -78.
	يخبر الله رسوله محمد انه لعن وطرد من رحمته الكافرين من بني اسرائيل،وبين ذلك في الكتاب الذي انزل على داوود وهو الزبور،وفي الكتاب الذي انزل على عيسى وهو الانجيل،بسبب رعصيانهم وتجاوزهم على حرمات الله سبحانه وتعالى.(29)
	20-(إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ...
	تذكروا ايها الناس ذلك اليوم العصيب الرهيب،يوم يقول الله لعيسى بن مريم تذكر يا عيسى فضلي عليك وعلى امك مريم،اذ قويتك واعنتك بجبريل،وانطقتك بالكلام البليغ وانت طفل في المهد،وتدعوا بني اسرائيل الى التوحيد وانت كبير،وعلمتك الخط بلا معلم من البشر،وفهمتك ال...
	21-(حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ)*الاعراف-105.
	22-(وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ)*الاعراف-134.
	23-(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ و...
	24-(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)*الاعراف-138.
	25-(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)*...
	26-(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)*يونس-93.
	27-(وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا)*الاسراء-2.
	28-(وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا)*الاسراء-4.
	29-(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا)*الاسراء-101.
	3-(مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُ...
	4-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-62.
	5-(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ...
	6-(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا ا...
	يبين الله تعالى ان في التوراة هدى ونور يحكم بها الانبياء وهم موسى ومن جاء من بعده من انبياء بني اسرائيل ،ويحرفون عما جاء بها من احكام ومواعض،ويحكم بها العلماء من العباد وهم الربانيون والاحبار،بما حفظوا من كتاب الله،الذي امروا ان يحفظوه،وان يظهروه ويعم...
	7-(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَ...
	واذكر ايها الرسول لهؤلاء المشركين ما حرمنا على اليهود من البهائم والطير،وهو كل ما لم يكن مشقوق الاصابع ،كالابل والانعام،وشحوم البقر والغنم،الا ما علق من الشحم بظهورها ،اوما اختلط بعظم مثل الالية والجنب،ونحو ذلك،ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة من ...
	8-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*المائدة-69.
	9-(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)*النحل-118.
	10-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)*الحج-17.
	11-(قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)*الجمعة-6.
	12-(وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)*البقرة-111.
	13-(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*البقرة-135.
	14-(أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِ...
	اتقولون يا اهل الكتاب ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والانباء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهود او النصارنية،قل ايها النبي مجيبا اياهم،أأنتم اعلم ام الله،فان زعموا انهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا،لأن بعثهم وموتهم  كان قبل نزول التوراة والانجيل،وما ي...
	3-(وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) *النساء-154.
	4-(إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)*النحل-124.
	5-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولً...
	1-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَر...
	2-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)*المائدة-51.
	3-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَ...
	4-(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ...
	لتجدن يا محمد اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا من اهل مكة،لزيادة كفرهم وجهلهم وانغماسهم في ملذات الحياة،وتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى،بسبب ان منهم علماء وهم القسيسيننومنهم عباد وهم الرهبان،وهم لايستكبرون على العبا...
	5-(وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير...
	6-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)*التوبة-30.
	7-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْق...
	المبحث الرابع-العبادات والطقوس والتقاليد اليهودية.
	اولا-العبادات:
	ا-الصلاة:
	أمام المصلين،والذي قد يقام في مبنى عادي أو قاعة فخمة،أو حتى في ملجأ ضد الغارات،ولفيفة التوراة هذه عبارة عن صفحات كبيرة من الرق حيكت معا، قد يبلغ ارتفاعها 80 سم،وقد اهتم اليهود بزينة وشكل هذه اللفيفة من حيث الوشاح الذي يربطها والقماش الذي يلفها ...الخ ...
	2-(وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير...
	3-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)*التوبة-30.
	4-(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)*البقرة-62. (1)
	5-(وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*البقرة-111.
	6-(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*البقرة-135.
	7-(أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل...
	1-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْق...
	8-(مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*ال عمران-67.
	ما كان ابراهيم يهودي ولانصراني،وان بينه وبين موسى وعيسى الاف السنين،وكان ابراهيم مسلما موحدا لله،واولى الناس به الذين اتبعوه وامنوا بما جاء به ابراهيم.(41)
	1-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِ...
	8-(مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)*ال عمران-67. (1)
	ما كان ابراهيم يهودي ولانصراني،وان بينه وبين موسى وعيسى الاف السنين،وكان ابراهيم مسلما موحدا لله،واولى الناس به الذين اتبعوه وامنوا بما جاء به ابراهيم.(41) (1)
	ثانيا- الديانة المسيحية:
	1-(إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)*ال عمران-45.
	2-(وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ...
	غضب الله على الكافرين الذين قالوا ساخرين ومستهزئين انهم قتلوا المسيح عيسى،وفي الحقيقة لم يقتلوه وانما صلبوا شخصا غيره،فشتبه الامر عليهم،ولم يتيقنوا انه المسيع نفسه،لانهم لايعرفونه حق المعرفة،وتشير الاناجيل ان الذي سلمه الى الجند هو يهوذا الاسخريوطي،وا...
	3-(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَل...
	يا معشر الانصار لاتتجاوزوا حدود الله في دينكم،فتدعوا الوهية عيسى وهو عبدالله ورسوله،فلماذا لاتقولون الحق في هذا الامر،كما اخبر الله سبحانه وتعالى،ولماذا تقولون الزور والبهتان والباطل ان عيسى ابن الله وهو ليس كذلك،وهو كلمة من الله سبحانه وتعالى القاها ...
	4-(لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا)*النساء-172.
	5-(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ و...
	لقد كفر الذين قالوا من النصارى ان الله هو عيسى ابن مريم،وهو عبدالله ورسوله،قل لهم يا رسول الله من يمنع الله اذا اراد هلاك عيسى وامه،ويهلك من في الارض جميعا،لايستطيع احد من منعه،الله خالق كل شيء هو الواحد الاحد بيده امر كل شيء،فهو يخلق ما يشاء،وعيسى عب...
	6-(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ا...
	7-(مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)*المائدة-75.
	8-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)*التوبة-30.
	ثالثا- الفرق بين المسيحية والنصرانية:
	1-(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ و...
	2-(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ا...
	3-(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)*المائدة-73.
	4-(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَل...
	5-(مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ  الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)*المائدة-75.
	6-(إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ...
	7-(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)*التوبة-30.
	8-(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)*التوبة-31.
	9-(ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ*مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)*التوبة-34-35.
	رابعا-الصيام:
	1-تعريف الصيام في المسيحية:
	3-أمثلة عن الصيام في المسيحية:

	المبحث التاسع-عبادة الاصنام.
	اولا-الاصنام التي ورد اسماؤها في القرآن:
	1-(أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ*وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ)*النجم-19-20.
	2-(وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)*نوح-23.
	3-(فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ)*طه-88.
	4-(أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ)*الصافات-125.
	ثانيا-الآيات التي ورد فيها كلمة الاصنام:
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